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informacja w zakładzie

OPTYK OKULISTA

badanie wzroku
za 1 zł 

dla klientów zamawiających  kompletne okulary

badanie wzroku
za 1 zł 

dla klientów zamawiających  kompletne okulary

Biuro Rachunkowe
Joanna Pustoszkin

ul. Ogródkowa 7, 32-067 Tenczynek

tel. 605-397-498 • kontakt@biurojp.pl

www.biurojp.pl

Obsługa księgowa
(księgi handlowe, KPiR i inne)

Obsługa kadrowo-płacowa,
ZUS

Możliwy dojazd do Klienta

Świadectwo kwalifikacyjne nr 24142/01 wydane przez
Ministerstwo Finansów uprawniające do usługowego 

prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zajmujemy się wykonawstwem:
• kominków
• ogrodzeń z kamienia w dowolnym stylu
• tarasów, chodników, schodów
• grilli ogrodowych
• elewacji z kamienia
• murów oporowych
• fundamentów
• kostki brukowej, granitowej Tel. 692 386 643 Marcin Dzidek

www.kamieniarz.zawodowy.pl
poczta@kamieniarz.zawodowy.pl

Pracujemy na materiale własnym 
jak i powierzonym

UNI – KAM

Materiał pochodzi i jest �nansowany przez Komitet Wyborczy PSL 

czynne: pn. - pt. w godz. 9:00 - 17:00
Kraków: ul. Józefa Dietla 35, tel. 12 312 25 48, 12 312 25 49
Tarnów: ul. Krakowska 13/3, tel. 14 635 10 56, 14 635 10 58
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ODDŁUŻENIA ● POŻYCZKI

KONSOLIDACJE

spłać komornika!

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI
STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373
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Wybory parlamentarne to temat tak gorący, 
że trudno przejść obok, nie skomentowawszy 
tego, co się wokół niego dzieje. Zwłaszcza, że 
do, być może, istotnych zmian w naszym kraju 
przyczynimy się już za kilka dni.

ciąg dalszy na str. 2

Kiermasz przedwyborczych obietnic zaczął się już jakiś czas 
temu i ciągle trwa, a poszczególne komitety prześcigają się 
w „najlepszych” pomysłach na poprawę Rzeczpospolitej Pol-
skiej. Od 500 zł na dziecko po likwidację ZUS, wachlarz propo-
zycji jest bardzo szeroki i jak to zwykle bywa, pewnie po wybo-
rach okaże się, że większość z nich nie ma szans na spełnienie. 
I tu głównie trzeba się mocno zastanowić przed oddaniem głosu. 
Kto z tych setek ludzi chętnych do obsadzenia sejmowych ław 
ma jakiekolwiek pojęcie o społeczno – ekonomicznej rzeczywi-
stości. Ponieważ obiecywanie, a możliwość spełnienia obietnic 
to dwie zupełnie różne kwestie. 
To, że partie zapewniają o swojej gotowości do wprowadze-
nia zmian, trzeba skonfrontować z możliwościami jakie niesie 
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• kursy prawa jazdy, kategorie: 
    AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D
• szkolenia okresowe kierowców zawodowych 
   kwalifikacje wstępne i wstępne przyspieszone
• badania psychologiczne kierowców 
   zawodowych oraz kandydatów na kierowców 
   kategorii C i D
• PRZEWOZY AUTOKAROWE

Trzebinia, ul. Kościuszki 72
32 753 30 46, 606 431 053

www.motopal.pl  biuro@motopal.pl

nasza sytuacja gospodarcza, 
polityczna, ekonomiczna. Nie 
zawsze chcieć znaczy móc 
i prawie nigdy obiecywać 
–  znaczy spełniać obietni-
ce. Nasz, wyborców, zdrowy 
rozsądek i wyobraźnia muszą 
teraz mocno zadziałać, aby 
wśród tych wszystkich haseł, 
w znacznej mierze niemożli-
wych do zrealizowania, wyłu-
skać te, które przy odrobinie 
dobrej woli i organizacji moż-
na wprowadzić w życie. Które 
z tych nagłych przejawów po-
litycznego geniuszu i oświece-
nia to rzeczywiste perły, a któ-
re bezwartościowy gruz.

Ostatnie cztery lata obfitowa-
ły w różnego rodzaju afery, 
zmiany przy sterach władzy, 
oskarżenia i błyskawicznie po-
dejmowane, niezbyt popularne 
decyzje rządu. To wszystko 
sprawiło, że Polacy zaczęli 
wątpić w świetlaną przyszłość 
w swoim własnym kraju. 
Jak to zwykle bywa, potknięcia 
partii rządzącej bezwstydnie 
wykorzystuje opozycja.  Rów-
nież w tym wypadku przeciw-
nicy nie zostawiają na rządzie 
suchej nitki, a kampania wy-
borcza to doskonała okazja do 
wytknięcia wszystkich błędów, 
niepopularnych decyzji, i rze-

czywistego bądź wyimagino-
wanego ignorowania obywateli.
Od nas zależy na kogo postawi-
my, kto nas bardziej przekona, 
kto zniechęci, kto się spodoba, 
a kto straci nasze zaufanie. Od 
lat już na politycznej scenie 
przewijają się wciąż ci sami ak-
torzy, a komedie, dramaty czy 
thrillery z ich udziałem zaczy-
nają nas powoli po prostu nu-
dzić. Może więc warto zmienić 
obsadę polskiego Sejmu i Sena-
tu tak, aby na Wiejskiej powiało 
świeżością.

 v Izabela Szatyn
email: go_izabelaszatyn@op.pl

CIĄG DALSZY ZE STR. 1
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8 października o godzinie 11.15 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej 
im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach odbyło się pierwsze wirtualne spo-
tkanie w ramach programu Fundacji Orange Akcja: e-motywacja.

Zbiory stowarzyszenia Ratuj Tenczyn wzbogaciły się o kolejny eksponat. Jest nim drew-
niana tarcza przedstawiająca herb Topór w wersji średniowiecznej. Topór był symbolem 
rodu rycerskiego któremu przewodzili Tęczyńscy.

WEBINARIUM

TARCZA Z HERBEM TOPÓR - KOLEJNY EKSPONAT PRZYPOMINAJĄCY O TĘCZYŃSKICH

Tematem spotkania było: Ra-
zem możemy więcej. Do war-
szawskiego studia zaproszeni 
zostali:
Tomasz Kozłowski, skoczek 
spadochronowy, ratownik gór-
ski, psycholog oraz aktorka te-
atralna i filmowa, Emilia Kra-
kowska. Tematem rozmowy 
było podejmowanie nowych 
wyzwań, ale nie indywidualnie, 
tylko grupowo, gdyż tak może 
być po prostu raźniej. Pani Emi-
lia, która była gościem specjal-
nym spotkania, świetnie spraw-
dziła się w tej roli. W dowcipny 

sposób przekonywała, że tylko 
wychodząc z domu, do innych 
ludzi, możemy w pełni cieszyć 
się życiem. Otrzymaliśmy in-
spirujące wskazówki pomocne 
przy podejmowaniu wspólnych, 
zespołowych projektów. Męska 
część uczestników po spotka-
niu stwierdziła z podziwem: 
Emilia Krakowska to ma klasę! 
Uczestnicy webinarium którzy 
w trakcie przerwy mogli za 
pomocą specjalnego kanału za-
dać pytanie gościom w studio, 
z zadowoleniem przyjęli taką 
formę komunikacji ze znanymi 

osobami.
Więcej informacji będziemy na 
bieżąco zamieszczać na naszej 
stronie internetowej www.bi-
bliotekakrzeszowice.pl

Na przełomie XIII i XIV w. ry-
cerstwo polskie przyjmowało 
wspólne symbole identyfikują-
ce ich członków i pozwalające 
przypisać ich do danego kręgu 
rodzinnego. Przyjęcie przez ród 
herbu przypadło na okres prze-
wodzenia Toporom przez Na-
woja z Morawicy.  Nawój i jego 
pobratymcy zaczęli pieczętować 
się herbem przedstawiającym 
srebrny topór ze złotym styli-
skiem na czerwonym tle.Topór 
jako narzędzie walki wskazywał 
na walecznego ducha rodu i jego 
niezłomność w boju. Rozwija-
ły się też zawołania herbowe 
używane podczas zwoływania 
rodów lub wydawania komendy 

na polu walk. Zawołanie Topo-
rów brzmiało „Starża” co miało 
podkreślać starożytność rodu 
i jego przywódczą rolę nad in-
nymi rodzinami. Herb Tęczyń-
skich podlegał w ciągu wieków 
zmianom, dodawano do niego 
nowe symbole. Stałym i najważ-
niejszym z jego elementem był 
jednak topór.
Drewnianą tarczę herbową wy-
konał artysta snycerz Marek 
Krusiec. Eksponat zawiśnie nie-
bawem w Pałacu 
VAUXHALL obok innych pa-
miątek po Tęczyńskich zgroma-
dzonych przez Ratuj Tenczyn. 
Stowarzyszenie liczy że w przy-

szłości tarczę i inne pamiątki bę-
dzie można oglądać w muzeum 
na Tenczynie.

W ramach nagrań do programu od-
były się zajęcia w grupie 5-latków, 
które w wyjątkowo twórczy sposób 
z nauczycielką Dorotą Giszczyńską, 
współprowadziły panie Danusia No-
wak i Izabela Wałek z Biblioteki Pu-
blicznej w Tenczynku. 
Tematem zajęć były „Urodziny Ku-
busia Puchatka” połączone z ekolo-
gią i segregacją odpadów. Do tego 
celu wykorzystano kosze do segre-
gacji przekazane dla przedszkola 
przez Wydział Ochrony Środowiska 
w Gminie Krzeszowice. Dzieci opo-
wiadały o wykonanych z odpadów 
i śmieci zabawkach i przedmiotach. 
Grupa 4-5-latków p. Agnieszki Ści-
galskiej zaprezentowała zajęcia pla-
styczne – jabłuszka wykonane z pla-
stikowych butelek, które bardzo się 
podobały. 
Dziennikarze oglądali placówkę i za-
chwycali się pracami wykonanymi 
z kartonów, plastikowych zakrętek 
i gazet. 
Niezwykłym doświadczeniem było 
wystąpienie dzieci przed kamerą 
i rozmowa przy mikrofonie.
Zarówno wywiad z dziećmi jak i pra-
cownikami był doskonałą okazją do 
promocji Gminy Krzeszowice i dzia-
łań ekologicznych samego przed-
szkola. Materiał ukaże się w listo-
padzie   w specjalnym programie na 
antenie Telewizji TVP Kraków.

 v Marzena Kubin
dyrektor  przedszkola

TELEWIZJA TVP KRAKÓW W PRZEDSZKOLU W TENCZYNKU
Ten dzień przedszkolaki zapamiętają na długo. W czwartek 15 października 2015 r. po 
raz pierwszy spotkały się z prawdziwą kamerą telewizyjną dzięki wizycie dziennikarzy 
Telewizji TVP Kraków, którzy odwiedzili przedszkole w związku z realizacją progra-
mu dotyczącego działań proekologicznych w Gminie. Przedszkole Samorządowe 
w Tenczynku przy wsparciu Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola w Tenczynku 
„Tęcza Marzeń” słynie z realizacji licznych projektów ekologicznych. 

Supertrophy to sportowa rywali-
zacja amatorów motoryzacji w at-
mosferze maksymalnie zbliżonej 
do tej z profesjonalnych wyści-
gów torowych. Zawody są otwar-
te dla każdego kierowcy, posiada-
jącego ważne prawo jazdy. Runda 
finałowa tego sezonu odbyła się 
11 października na krakowskim 
Torze Rzepakowa.
W dniach 19-25 października, 
na terenie Galerii Bronowice 
otwarta jest wystawa startujących 
w tym cyklu wyścigów samocho-
dów. Zaprezentowane modele to 

auta, które spotkamy codziennie 
na naszych drogach, ale zostały 
specjalnie dostosowane do spor-
towych zmagań oraz do bardzo 
wymagającego Toru Rzepakowa. 
Każdy z prezentowanych 
pojazdów jest odzwierciedleniem  
jego właściciela. Seria Super-
trophy jest skierowana właśnie 
do takich pasjonatów-amatorów, 
którzy w kreatywny i niskobu-
dżetowy sposób chcą uczestni-
czyć w sporcie motorowym, a po-
przez modyfikacje i ulepszenia 
samochodu mogą wyrazić swoją 

pasję. 24 października w Galerii 
Bronowice zaplanowano uroczy-
ste zakończenie sezonu, na któ-
rym nagrodzeni zostaną zwycięz-
cy tegorocznej edycji wyścigów 
Supertrophy. 
Dodatkowo ogłoszeni zostaną 
laureaci facebookowego konkur-
su dla wszystkich fanów motory-
zacji (nagrodami są karnety na tor 
kartingowy).. 

Serdecznie wszystkich  
zapraszamy!

Supertrophy 2015 w Galerii Bronowice
Fontanny błota, powyginane zderzaki, zniszczone opony i felgi, bezpardonowa 
walka o zwycięstwo oraz mnóstwo adrenaliny… to jest to, co każdy fan wyści-
gów samochodowych lubi najbardziej. W październiku, dzięki współpracy z or-
ganizatorem wyścigów Supertrophy, każdy odwiedzający Galerie Bronowice ma 
okazję poczuć klimat wyścigowych zmagań i zobaczyć wystawę samochodów 
startujących w tegorocznej serii Supertrophy. Tu odbędzie się także uroczyste 
zamknięcie sezonu i wręczenie nagród.
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Światowy
Dzień
Żywności
16 października

www.bankizywnosci .pl

Partner
Strategiczny

Światowego
Dnia Żywności

Patroni  medialni :

Nawet do 22%* więcej naturalnego światła. Przekonaj się sam!

Więcej światła w Twoim domu 
dzięki większej powierzchni szyb!

*  Wartość uśredniona zysku światła szyby w oknie PROLUX wyposażonym w słupek ruchomy z klamką centralną w stosunku 
do standardowych rozwiązań okien ze słupkiem ruchomym.

JEDYNE TAKIE 
OKNA W POLSCE

PARTNER 
HANDLOWY:

KRZESZOWICE, ul. Kościuszki (obok CPN) 
tel. 12 282 36 66 
edyta.pietruszewska@olmar.com.pl

www.oknoplast.com.pl Facebook: Oknoplast.Polska YouTube: OKNOPLASTgroup Twitter: @Oknoplast1

Jacek Siek jest absolwentem 
Wydziału Malarstwa Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie – 
pracownia Józefa Lucjana Ząb-
kowskiego, dyplom w 1995 r. 
Brał udział w wielu wystawach 
grupowych i indywidualnych 
w Polsce i za granicą. Pracuje 
głównie w plenerze, gdzie kon-
templuje naturalne piękno krajo-
brazu. Swą twórczość poświęca 
głównie pejzażom, co wynika 
z zamiłowania twórcy do rodzi-
mej przyrody i krajobrazu.
Prezentowane prace są malowa-
ne akwarelą. Powstały specjal-
nie na wystawę, której głównym 
założeniem było ukazanie okolic 
Zabierzowa, w nowy balansujący 
na granicy realizmu magicznego 
sposób.
Prace które można podziwiać 
w Zabierzowskiej Galerii, pozwa-
lają na ponowne rozsmakowa-

nie się w znanych 
wszystkich krajo-
brazach, nabranie 
nowej perspekty-
wy, pewne odejście 
od tradycyjnego 
spojrzenia.
Na otwarciu wy-
stawy, które cie-
szyło się bardzo 
dużą frekwencją, pojawili się 
znakomici goście. Wśród nich 
Wioletta Matejczyk – Sekretarz 
Gminy Zabierzów, Stanisław 
Myjak – Kierownik GOPS, Le-
opold Zgoda – którego przed-
mowę do wystawy znajdujemy 
w przygotowanym katalogu, 
oraz artyści wśród nich Marita 
Benke – Gajda, Maria Ślusar-
czyk i rodzina Siek. Wśród gości 
nie zabrakło także Seniorów, re-
prezentowanych przez przedsta-
wicieli Klubu Seniora z Zabie-

rzowa, Brzezia, Bolechowic czy 
Pisar.
W nastrój wystawy wszystkich 
gości wprowadził recital Bożeny 
Kirkov.
Wystawę można oglądać w Sa-
morządowym Centrum Kultury 
z Zabierzowie do końca listopada.     

Tekst i zdjęcie:  
sckipgz.zabierzow.org.pl

KAMIEŃ, POWIETRZE, MGŁA – PORTRET JURAJSKIEJ KRAINY
WERNISAŻ PRAC JACKA SIEKA W GALERII „NA PIĘTRZE”

18 października 2015 r, w Galerii „Na Piętrze”, mieszczącej się w Samorządowym 
Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, miał miejsce wernisaż wystawy 
Jacka Sieka zatytułowanej „Kamień, powietrze, mgła – portret jurajskiej krainy”.

Najczęściej wyrzucamy pieczywo, 
wędliny i warzywa. Dla statystycz-
nej polskiej rodziny zakup żywno-
ści to aż 25% wszystkich wydat-
ków. Co trzeci Polak przyznaje, że 
zdarza mu się wyrzucać jedzenie. 
Średnio w miesiącu każdy z nas 
marnuje żywność o wartości 50 
złotych. Oznacza to, że czterooso-
bowa rodzina miesięcznie traci 
200 złotych, a w skali roku 2400 
złotych. Najczęściej żywność wy-
rzucają osoby pracujące lub miesz-
kające w dużych miastach.
Można doszukiwać się wielu przy-
czyn tego zjawiska: zbyt wiele 
kupujemy, nie wiemy jak przecho-
wywać produkty żywnościowe, 
kupujemy produkty niskiej jakości, 
nie mamy pomysłów na powtórne 

wykorzystanie produktów.
Młodzież ze Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Białym Koście-
le, w ramach Światowego Dnia 
Żywności, wzięła udział w warsz-
tatach „Marnowanie jedzenia to 
śmierdząca sprawa”. Uczestnicy 
warsztatów zdobywali wiedzę 
dotyczącą zapobiegania zjawisku 
marnowania jedzenia i przekazy-
wali ją młodszym kolegom i kole-

żankom. Warsztaty zorganizowane 
zostały we współpracy z Bankiem 
Żywności w Krakowie.
Projekt współfinansowany jest 
ze środków Gminy Wielka Wieś, 
w ramach realizacji zadania pu-
blicznego w zakresie ekologii 
i ochrony dziedzictwa przyrodni-
czego.     

 v www.wielka-wies.pl

ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYWNOŚCI
Wydawać by się mogło, że w dzisiejszych czasach, kiedy w każdym momencie 
można wejść do sklepu i kupić to, na co ma się ochotę, marnowanie żywności nie 
powinno mieć miejsca. Tymczasem jest zupełnie inaczej. Do marnowania jedzenia 
w swoim domu przyznaje się aż 30 % Polaków! 

Ciepła, miękka, ale przede wszystkim nieco większa niż 
w innych krajach – do takiej pościeli jesteśmy w Polsce 
przyzwyczajeni. Dlatego zakupiona poszewka nie 
zawsze idealnie pasuje do kołdry lub odwrotnie. Na 
życzenie Polaków IKEA wprowadziła więc zaprojek-
towane specjalnie na nasz rynek rozmiary kołder, poduszek i pościeli.
Od października w IKEA 
Kraków można kupić poście-
le w lokalnych rozmiarach: 
160x200 cm i 200x220 cm 
z dwiema poszewkami 70x80 
cm, a także małe poduszki 
w rozmiarze 40x40 cm. Do 
wyboru mamy aż 15 wzorów. 
Dostępne do tej pory komple-
ty, w rozmiarach: 150x200 
cm z jedną poszewką 50x60 
cm i 200x200 cm z dwiema 
poszewkami 50x60 cm, nadal 
pozostają w sprzedaży.
- Dochodziły do nas głosy, 
że Polacy uwielbiają naszą 
pościel, ale mają problem 
z dopasowaniem jej do koł-
der i poduszek, które mają 
w domu. Teraz każdy może 
kupić pościel, która będzie pa-
sowała do ukochanej poduszki 
podarowanej przez mamę czy 
babcię. Jedynym dylematem 
będzie wybór koloru i wzoru 
– mówi Joanna Religa, Product 
PR Manager IKEA.

NOWY ROZMIAR SPECJALNIE DLA POLAKÓW
IKEA WPROWADZA LOKALNE ROZMIARY KOŁDER I POŚCIELI

IKEA Kraków istnieje od 1998 roku. We wrześniu 2011 roku zakończyła się przebudowa sklepu, po której obiekt stał się jednym z najnowo-
cześniejszych sklepów IKEA w Polsce. Nowa IKEA Kraków oferuje klientom ponad 9 tys. produktów, 64 inspirujące wnętrza. Ponadto posiada 
przestronną restaurację na 500 miejsc siedzących z bezpłatnym dostępem do Internetu, miejscem dla karmiącej mamy oraz strefą zabawy dla 
najmłodszych, a także bezpłatną bawialnię „Czarodziejski Las Smaland” z profesjonalną opieką dla dzieci w wieku 3-10 lat.

Nazwa marki IKEA to akronim – skrót utworzony z pierwszych liter imienia, nazwiska oraz nazw farmy i parafii, skąd pochodzi założyciel 
firmy (Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd).
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tel. 32 754 56 70

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

Ponad 21 lat
doświadczenia

PRZYJMĘ GRUZ I ZIEMIĘ
na działkę w Tenczynku.

tel: 796 351 499

Monika Śliwińska :  
Muzy Młodej Polski : życie i świat Marii, 

Zofii i Elizy Pareńskich
Monika Śliwińska z wielkim artyzmem i wyczuciem 
opisuje życie rodziny Pareńskich.  Czytelnik wkra-
cza w zupełnie odmienny, miniony świat. Wkracza-
my do krakowskich mieszkań  pełnych cennych 
dzieł sztuki i  książek, odwiedzamy  przyjemny  
i  radosny  latem  Tenczynek. Czytamy  o  często  
tragicznych   losach członków rodziny i przyjaciół. 

Magdalena Kordel :  
Wymarzony dom. Wymarzony czas. 
Tajemnica bzów. Seria : Malownicze                    

Malownicze  to  drugi,  lepszy  świat,  do którego  chce  
się  uciec, gdy  męczą  problemy,  zupa  za  słona, a 
dziecko  płacze za  głośno.  Ciepli bohaterowie, nie-
samowity  klimat i magia,  którą tworzy pani Magda, 
działają  jak  balsam  na każdą  codzienną  ranę, a 
nawet  maleńkie  otarcie.  Malownicze  to cała ty czy 
ja, każdy problem czy troska, ale widziane przez ró-
żowe okulary.

Federico Moccia :  
Trzy metry nad niebem                     

Książka opowiada niezwykle wiarygodną  i uni-
wersalną historię o młodzieńczym buncie,  bólu  
dorastania  i problemach  rodzinnych.  To piękna 
historia  miłości  skierowana głównie do nasto-
letnich odbiorców,  ale każda  osoba,  której ro-
mantyczne  powieści  są  bliskie  sercu powinna  
po  nią  sięgnąć. Moccia  pokazuje nam jak mi-
łość potrafi zmienić człowieka, jak jej siła na nas 
wpływa.

Polskie wierszyki i wyliczanki                              
To zbiór najbardziej popularnych i lubianych 
wierszyków, rymowanek, rytmicznych piosenek 
i wyliczanek. Te teksty, przekazywane z pokole-
nia na pokolenie, są znane i powtarzane przez 
wszystkich: zarówno przez dorosłych jak i przez 
dzieci. Rodzice  chętnie  uczą swoje  pociechy ry-
mowanek   i  wyliczanek,  gdyż   ich  powtarzanie,  
recytowanie  jest  doskonałą  okazją  do  wspólnej  
zabawy,  która  pogłębia  i  buduje  więzi,  rozwija  
dziecięcą   wyobraźnię,  ćwiczy pamięć i popra-
wia wymowę.

Fanny Joly : Kłopoty ze zwierzakami             
Rezolutna  Lena  wspaniale  sobie  radzi  z opieką  
nad  chomikiem,  ale nie  umie  ustrzec  swojego 
pupila przed... braciszkiem. Maluch wyczynia ta-
kie  rzeczy,  że  zwierzątko  nigdy  nie  jest przy 
nim  bezpieczne. Dziewczynka postanawia więc 
sprawić braciszkowi  innego żywego ulubieńca, 
ale... przybywa jej przez to kłopotów!  Gdy sy-
tuację próbują ratować dorośli,  robi się jeszcze 
dziwniej. Na szczęście wszystko dobrze się koń-
czy, a z tej przygody i bohaterka, i mali czytelnicy 
wiele się dowiadują - nie tylko o zwierzątkach.

Håkan Nesser : Sprawa G                   
W pustym  basenie  zostaje znaleziona martwa ko-
bieta, wszyscy podejrzewają, że  zamordował ją mąż, 
ten ma jednak żelazne alibi. Dawna sprawa - jedyna 
niewyjaśniona w długiej karierze Van Veeterena - nie 
daje komisarzowi spokoju. Kto zabił Barbarę Clarissę 
Hennan? Jaki miał motyw? Kto i co mógł  zyskać na 
tym morderstwie? Wiele wskazuje na to, że po pięt-
nastu latach zagadka w końcu znajdzie rozwiązanie.

Charlotte Link : Gra cieni             
David  Bellino,  pozbawiony  skrupułów  bogacz,  
otrzymuje  anonimy  z  pogróżkami.  Mężczyznę  
od lat prześladują lęki na  jawie i koszmary we śnie. 
Tajemnicze wiadomości stają się pretekstem do 
konfrontacji z przeszłością.  David  zaprasza  na 
kolację czwórkę swoich dawnych przyjaciół.  Ich 
drogi  rozeszły się w tragicznych okolicznościach. 
O dziwo - wszyscy przyjmują zaproszenie…

Tomasz Marzec :  
Tajne akcje snajperów GROM                              

Snajperzy  Jednostki Specjalnej GROM  to  naj-
bardziej tajemnicza grupa  polskich żołnierzy. 
Wszystko co ma  z nimi  związek  jest ściśle  taj-
ne. Nikt  nie wie  nawet,  ilu  ich jest. Na  pewno  
niewielu,  bo do  tego elitarnego  grona  niełatwo 
się  dostać. O tym  gdzie byli  i  jakie wykonywali  
zadania, nie  wiedzą  często nawet najbliżsi.Krzeszowice 

- dom rodzinny

Małgorzata Wyka

impresje graficzne

wystawa:

Przed wyruszeniem w drogę 
przypomniano uczniom zasady 
bezpiecznego poruszania się na 
rowerze, podkreślono również 
istotną rolę elementów odbla-
skowych u uczestników ruchu 
drogowego – czy to pieszych, 
czy to rowerzystów.  Każdy 
z uczestników wycieczki  został 
wyposażony w kamizelkę odbla-
skową, rodzice natomiast zadbali 
o sprawność techniczną rowerów 
i kaski dla swoich najbliższych. 
Bajeczna wręcz pogoda pozwo-
liła na aktywne spędzenie sobot-
niego dnia. Uczniowie ruszyli  ze 
szkoły w Białym Kościele drogą 
koło cmentarza, potem przez 
Murownię i zjazd serpentynami 
dotarli do Bramy Krakowskiej 
w Ojcowie, by  wreszcie przed 
Prądnik Korzkiewski Drogą 
Skalską  wrócić bezpiecznie do 
szkoły.  Podczas przystanków 
postojowych na trasie nauczy-
ciele omawiali niebezpieczeń-
stwa, które mogą czyhać na 
uczestników ruchu drogowego 
na poszczególnych odcinkach, 
wspólnie szukano również odpo-
wiedzi na pytania jak próbować 
się przed nimi uchronić.
Wycieczka wpisuje się w cykl 
działań szkoły w ramach ogól-
nopolskiego konkursu ODBLA-

SKOWA SZKOŁA, poprzez 
które przede wszystkim  uczymy 
i dbamy o bezpieczeństwo na-
szych uczniów, wyposażamy ich 
w kamizelki i elementy odbla-
skowe, a także promujemy wszel-
kie inicjatywy ograniczające 
zagrożenia w ruchu drogowym.  
Naszym celem jest również pro-
mocja aktywnego trybu życia  
w ramach hasła „Aktywna gmina 
Wielka Wieś”.
Serdecznie pozdrowienia kie-
rujemy do wszystkich turystów, 
którzy we wspomnianą sobotę 
odwiedzili Ojców  oraz  miesz-
kańców naszej gminy, którzy 
witali nas  uśmiechem i słowami 
uznania dla naszych działań. 
Zapytanie uczestników wycieczki 
„Co robimy za tydzień w sobo-
tę?”, jest chyba najlepszą reko-
mendacją i chyba najlepiej oddaje 
klimat naszej szkoły, świadczy 
również o tym, że uczniowie chęt-
nie spędzają w niej czas, nie tylko 
w tygodniu ale i w weekend.
     

 v A. Zajączkowska

SOBOTNI ODBLASKOWY WYPAD ROWEROWY
W sobotni poranek, 3 października 2015 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Białym Kościele przybyli 
do szkoły. Tak - do szkoły, tak -  na zajęcia, tym razem jednak na zajęcia w terenie, uczestniczyli 
bowiem w SUPERODBLASKOWEJ WYCIECZCE ROWEROWEJ, bo przecież nie tylko lekcjami w  
szkolnej sali  żyje uczeń, a uczyć można się niemal wszędzie i na różne sposoby. Inicjatorami tej 
wyprawy rowerowej byli pani Joanna Denko – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, pan Lesław 
Przewoźniak – nauczyciel wychowania fizycznego, pan Jarosław Janecki - nauczyciel muzyki 
i plastyki oraz dyrektor szkoły pani Anna Zajączkowska.

I SZACHOWY TURNIEJ KLUBU „POZYTYWKA”
13 października 2015 został rozegrany I Szachowy Turniej 
Klubu „Pozytywka”. Uczestniczyło w nim 12 zawodników w tym 
2 panie. Turniej został rozegrany systemem szwajcarskim na 
dystansie 5 rund. Gratulujemy Jadwidze Marschalko, która 
w boju z mężczyznami zajęła 2 miejsce. Mamy nadzieję, że 
zainteresujemy szersze grono osób tym sportem i w przyszłości 
szachy staną się u nas bardziej popularne.
Szczegółowe wyniki w tabelach na: www.wielka-wies.pl
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www.gabinetelf.pl

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

 Gabinet Kosmetyczno-
Szkoleniowy Elf 

Krzeszowice, ul. Targowa 47 
tel. 668-990-679
gabinetelf@wp.pl

PIĘKNE CIAŁO BEZ ZBĘDNEGO OWŁOSIENIA? TY TEŻ MOŻESZ MIEĆ!

Kiedy należy zastosować laserową depilację?
Usuwanie zbędnego owłosienia tradycyjnymi metodami czyli: 
poprzez golenie, ciepłym woskiem czy też pastą cukrową 
nie daje trwałych efektów. Metoda elektrolizy z kolei może 
usunąć, ale jest bolesna, czasochłonna i stosowana tylko 
na małych obszarach skóry. Jedyną metodą, która pozwala 
na zawsze i szybko pozbyć się włosków jest laseroterapia.

Jak długo trwa zabieg?
Czas trwania zabiegu zależy od wielkości depilowanej 
powierzchni oraz stopnia owłosienia. Usuwanie włosków 
na twarzy nie trwa dłużej niż 10 minut, pachy i bikini do 20 
minut, nogi, bądź plecy są bardziej pracochłonne i zabieg 
trwa ok. 40 minut.

W jakim odstępie czasowym  
należy przyjść na kolejny zabieg?

Kosmetolog wykonując pierwszy zabieg umawia konkretną 
datę kolejnego zabiegu. Jest ona ściśle powiązana z fazami 
wzrostu włosa. W związku z  tym kolejny zabieg trzeba 
wykonać średnio w odstępie 3-4 tygodni, w zależności 
od depilowanej części ciała. Zabieg należy powtarzać, 
ponieważ włosy nie rosną wszystkie jednocześnie. Gdy 
jedne znajdują się w  fazie wzrostu, inne w  tym czasie 
przebywają w fazie uśpienia, co trwa ok. pół roku. Dlatego 
ważna jest systematyczność wizyt, aby uchwycić odrost 
włosa w każdym z następujących po sobie etapów. Nasze 
klientki obserwują brak odrastania włosków już po drugim 
lub trzecim zabiegu. Jednak, żeby efekt był trwały, potrzeb-
nych jest jeszcze kilka wizyt.   

Czy depilacja laserowa jest bolesnym zabiegiem?
Stopień odczuwania bólu podczas zabiegu jest uzależniony 
od progu indywidualnej wrażliwości na ból, który różni się 
u każdego człowieka. Nowej generacji urządzenia mają 

odpowiednie funkcje, które 
dopasowują zastosowane 
parametry do typu i właści-
wości skóry klienta. Przed 
zabiegiem nakładamy na 
skórę specjalny preparat 
chłodzący, który eliminuje 
ewentualne niemiłe od-
czucia. Poza tym w  trakcie 
zabiegu możemy zwiększyć 
lub zmniejszyć intensywność 
użytych impulsów. Ostatecz-
nie laseroterapia jest zabiegiem praktycznie bezbolesnym.

Czy depilacja laserowa jest bezpieczna?
Depilacja laserowa jest bezinwazyjna, działa powierzch-
niowo, nie wpływa na funkcje całego organizmu. Wiązka 
światła skierowana jest do 2 mm w głąb skóry i całkowicie 
pochłaniana jest przez melaninę włosa.  Powoduje to naj-
pierw uszkodzenie mieszka, potem stopniowy zanik, aż do 
utraty włosa. Światło lasera niszczy włos i  jego cebulkę, 
nie uszkadzając w żaden sposób skóry. Nowoczesne tech-
nologie laserowe mają szerokie możliwości precyzyjnego 
dopasowania się do różnych typów skóry, a nawet zmian 
chorobowych. Są klinicznie sprawdzone i bezpieczne. Urzą-
dzenia najnowszej generacji, produkowane na terenie Unii 
Europejskiej posiadają wszystkie niezbędne certyfikaty 
medyczne. Nasze urządzenie posiada Unijny Certyfikat 
Urządzenia Medycznego CE gwarantujący skuteczność, 
bezpieczeństwo i wysoką jakość. 

Elżbieta Godyń
kosmetolog

Jesień to czas, kiedy trzeba rozpocząć zabiegi usuwania zbędnego owłosienia.  Istnieje wiele sposobów, 
aby pozbyć się wciąż odrastających włosków na ciele. Jedną z nich jest depilacja woskiem. Dzięki tej 
metodzie włoski odrastają wolniej, stają się słabsze a i z czasem cieńsze i jaśniejsze. Ale co robić, 
kiedy to nie wystarczy i nas nie zadowala? Wtedy można zastosować nowoczesną metodę, laserowego 
usunięcia niechcianych i szpecących włosków.

Jeżeli chcesz mieć piękne ciało bez 
szpecących, kłopotliwych włosków, 

teraz depilacja laserowa w super 
atrakcyjnych cenach!!! 

Wybierz zabieg na jedną partię ciała,  
a drugą otrzymasz z 50% RABATEM. 
Przyjdź na wstępną konsultację do 

Instytutu Urody Elf i dowiedz się więcej. 

Jasieński odbył w swym życiu 
wiele podróży po Europie, Azji 
Mniejszej i Egipcie podczas któ-
rych powiększał swoją kolekcję 
cennych przedmiotów z różnych 
krajów. Jego największą fascy-
nacją był Daleki Wschód. Choć 
prawdopodobnie nie dotarł do 
Japonii, to sztukę tego kraju, po-
kochał najbardziej. Gdy po roku 
1901 osiadł na stałe w Krakowie 
jego mieszkanie stało się centrum 
spotkań artystycznych i intelek-
tualnych. Jego postać jak magnes 
przyciągała artystów, dla których 
był mecenasem i przyjacielem. 
W jego kolekcji znalazły się ob-
razy czołowych polskich malarzy 
jak Wyspiański, Podkowiński, 
Mehoffer, Boznańska, Wyczół-
kowski czy Malczewski. Wielo-
krotnie jego twarz można rozpo-
znać na płótnach tych artystów. 
Liczne portrety ukazują go jako 
dystyngowanego mężczyznę, 
którego życie wypełniła sztuka 
i pasja kolekcjonowania. W roku 
1920 swoje zbiory, obejmujące 15 
tyś. przedmiotów, przekazał Mu-
zeum Narodowemu w Krakowie. 
Powstał oddział imienia Feliksa 
Jasieńskiego, lecz z powodu bra-
ku pomieszczeń kolekcja przez 
pewien czas pozostawała wciąż 
jeszcze w prywatnym mieszkaniu 
Jasieńskiego. W rok po śmierci 
kolekcjonera zbiory zostały prze-
niesione do kamienicy przy placu 
Szczepańskim 9. Obecnie są zde-
ponowane w Muzeum Manggha.
Wystawa "Niech żyje sztuka! 

Kolekcja Feliksa Jasieńskiego. 
Od Japonii do Europy. Rzeczy 
piękne i użyteczne"  prezentuje 
najpiękniejsze obiekty oraz przy-
bliża sylwetkę fundatora. Eks-
pozycja zaaranżowana została 
w dziesięciu salach. Pięć z nich 
przeznaczonych zostało na pre-
zentację sztuki polskiej, cztery 
na ekspozycję sztuki europejskiej 
oraz blisko i dalekowschodniej, 
jedna z sal zarezerwowana zo-
stała na pokaz fotografii archi-
walnych ze spuścizny po Feliksie 
Jasieńskim.
W salach poświęconych sztuce 
polskiej pokazane są wybrane 
dzieła malarstwa, rzeźby, rysun-
ku i grafiki, które przybliżają 
osobowość kolekcjonera. Mówią 
o jego upodobaniach i wrażli-
wości estetycznej, o zamiłowa-
niach kolekcjonerskich i aktyw-
ności społecznej, o patriotyzmie 
i o zapatrzeniu w kulturę Wscho-
du, a wreszcie o "podróżowaniu". 
Mówią o tej realnej podróży 
- odbytej po Europie i Bliskim 
Wschodzie oraz tej ideowej - po-
przez świat wartości humani-
stycznych, wśród których sztuka 
była pasją największą.
Sztuka japońska – przedmiot 
szczególnej pasji kolekcjoner-
skiej Feliksa Jasieńskiego – po-
kazana jest w pierwszej odsłonie 
wystawy na przykładzie grafik. 
W drugiej odsłonie przewidzia-
nej na styczeń 2016 roku sztukę 
japońską reprezentować będą 
przykłady drzeworytów, rzeźby 

buddyjskiej i z wirtuozerią wy-
konanych militariów oraz przed-
miotów użytkowych.
Zabytki perskie zaprezentowane 
są na przykładzie barwnych tka-
nin – m.in. kobierców, kilimów, 
makat i pasów oraz elementów 
tradycyjnego ubioru.
Sztukę zachodnioeuropejską 
publiczność może podziwiać 
w dziełach graficznych najwięk-
szych mistrzów dawnych i współ-
czesnych Jasieńskiemu. Są wśród 
nich prace m.in. Giovanni Batti-
sta Piranesiego, Francisca Goi, 
Maxa Klingera, Maurice’a Denis, 
Williama Nicholsona czy Jamesa 
Whistlera. 
Wystawę można oglądać do 
3.07.2016 r. w Kamienicy Szołay-
skich na Placu Szczepańskim. 
Serdecznie polecam.

 v Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

OD JAPONII DO EUROPY. RZECZY PIĘKNE I UŻYTECZNE
WYSTAWA W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE POŚWIĘCONA FELIKSOWI JASIEŃSKIEMU I JEGO KOLEKCJI SZTUKI.

Feliks Jasieński ps. "Manggha" - znawca i krytyk sztuki, mecenas 
artystów, publicysta, krytyk muzyczny, człowiek o niezwykle interesu-
jącej osobowości i wybitnym intelekcie, postać w dziejach polskiego 
kolekcjonerstwa niezwykła. Obecnie, za sprawą wystawy organizo-
wanej przez Muzeum Narodowe w Krakowie, możemy poznać lepiej 
tą niezwykle interesującą postać.
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KĄCIK KULINARNY

Szybka zupa z soczewicą:
(2 porcje) 
•	0,5 szklanki czerwonej soczewicy
•	250 ml sosu pomidorowego  

(u mnie w kartoniku z Lidla)
•	1	łyżka	oleju	rzepakowego
•	1	ząbek	czosnku
•	1/4	łyżeczki	mielonego	imbiru
•	1/2	łyżeczki	kuminu
•	dwie szczypty chili
•	250 ml wody
Do małego garnuszka nalej wody, 
wsyp soczewicę, przykryj pokryw-
ką i zagotuj.
Do garnka wlej olej, dodaj obrany 
i pokrojony w plastry czosnek, do-
daj kumin i podsmaż je. Dodaj sos 
pomidorowy i wodę, imbir zagotuj.
Odcedź soczewicę, dodaj do zupy, 
dodaj chilli i zamieszaj. Gotowe!
Życzę smacznego!

Witam Państwa, są takie dni, kiedy chcielibyśmy zjeść coś pysznego, ale tak, 
żeby wręcz przygotowało się samo - to raz, a dwa, żeby gotowe było w trzy 
minuty. Tak powstała ta zupa. Rano stojąc w kuchni i widząc deszcz za oknem, 
pomyślałam o ciepłej zupie, którą będę mogła zjeść w pracy, a mając kilkanaście 
minut na przygotowanie... padło na te składniki. 
Zupę serdecznie polecam!

SZYBKA ZUPA Z SOCZEWICĄ

 v Ulla Pałka
Ten i więcej przepisów na stronie:  www.kuchnianawzgorzu.pl  

oraz na profilu na facebooku:  www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

WWW.OGRODZENIAKIECA.PLWWW.OGRODZENIAKIECA.PL

PPHU SIAT-METAL
TRZYCIĄŻ 109 ogrodzeniakieca@gmail.com

coli888@op.pl    

OLKUSZ, 
ul. 20-tu Straconych 1
(obok DPD) od 16.02.15 r.

tel. 790 792 490
      506 378 033

OLKUSZ, 
ul. 20-tu Straconych 1
(obok DPD) od 16.02.15 r.

tel. 790 792 490
      506 378 033 SZYBKI CZAS REALIZACJI !SZYBKI CZAS REALIZACJI !

Trzyciąż 109
(Magazyn Podchybie 16)

Trzyciąż 109
(Magazyn Podchybie 16)

tel. 790 792 495 
      509 680 171
tel. 790 792 495 
      509 680 171

Zapraszamy do naszych punktów handlowychZapraszamy do naszych punktów handlowych

SIAT-METAL   DARIUSZ KIECA
PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, MONTAŻ OGRODZEŃ

siatki, panele, słupki
siatki hodowlane zgrzewane, leśne
siatki ocynkowane i powlekane
siatki zbrojeniowe
bramy i furtki
druty kolczaste
akcesoria do montażu 
ogrodzenia łupane
   JONIEC
podmurówki 
   betonowe

DREW-EKO
WYROBY OGRODOWE Z DREWNA
WOLA FILIPOWSKA
ul. Krzeszowicka 67 ✆ 784 416 692
> ALTANY  
> MEBLE OGRODOWE
> DOMKI LETNISKOWE,
    NARZĘDZIOWE 
    I DREWUTNIE
> HUŚTAWKI   
> PLACE ZABAW
> BUDY DLA 
    PSÓW I KOTÓW
> STUDNIE, WIATRAKI, 
    DONICE
> SZTACHETY, 
    PODBITKA, 
    BOAZERIA

www.altanydreweko.pl

Krem uniwersalny TENDER CARE ,,Magiczny Miodzik’’

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702

Biuro Niezależnego Konsultanta w Krzeszowicach 
ul. Legionów Polskich 1 (budynek TP), I piętro

• Poniedziałek 10.00 - 14.00 •
• Wtorek i czwartek 12.00 - 18.00 • Środa i piątek  15.00- 17.00 •

(odbiór kosmetyków zamówionych z odbiorem do BR w OLKUSZ-2)

 Biuro Regionalne Oriflame w Olkuszu ul. Biema 5b
Poniedziałek 15.00 – 18.00 • Środa 12.00- 18.00 (dostawa kosmetyków) 

• Piątek 12.00 – 18.00

Możesz zarejestrować się na stronie www.twoje-ori.olkusz.pl 
i mieć dostęp do dodatkowych promocji oraz zakupów bez marży.

Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.

Przedstawiam Tender Care - to jeden z pierw-
szych i najpopularniejszych produktów Oriflame. 
Jest to wyjątkowy krem zawierający kompozycję 
wosku pszczelego, rumianku, oliwy i olejku ze 
żmijowca. Cudownie koi skórę, przywraca jej 
miękkość i gładki wygląd. 
Powstał w Szwecji w 1970 roku.  Początkowo 
sprzedawany jako krem pod oczy, stał się 
kremem o wielu zastosowaniach. W tej chwili 
mamy kremy o różnych zapachach. 
Można je stosować w każdym wieku i na wiele sposobów, między innymi na:
• Spierzchnięte usta, popękane kąciki i zajady
• Wysuszone łokcie, kolana, pięty i inne miejsca na skórze.
Tender Care:
• Nawilża, wygładza i regeneruje skórki paznokci
• Przyspiesza gojenie ran, skaleczeń i zadrapań
• Jest idealny na wszelkiego rodzaju ukąszenia
• Goi podrażnione przy katarze i alergii okolice nosa
• Jest znakomity na przesuszone (szczególnie zimą) dłonie.
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„PerfectSlim” Doradztwo Dietetyczne

ZAPRASZAMY DO GABINETU DIETETYCZNEGO

ZADZWOŃ I JUŻ DZIŚ UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!!!

Przygotuj szafę na mniejsze ubrania, 
My zajmiemy się resztą:
• Terapia nadwagi i otyłości
• Terapia niedowagi
• Żywienie w chorobach
• Żywienie dzieci i młodzieży
• Dieta podczas ciąży i karmienia
• Żywienie sportowców

• KRZESZOWICE, ul. Legionów Polskich 1, tel. 733 030 663
• KRAKÓW, ul. Vetulaniego 1A, tel. 664 281 587
• CHRZANÓW, ul. Głowackiego 17, tel. 530 372 111 

SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

Bio Complex jest autoryzowanym dealerem marek Zetor, Ursus, Kioti, Metalfach, UNIA Group, 
Farmer. Oferujemy ciągniki, urządzenia i maszyny rolnicze.

U nas również znajdziecie Państwo ofertę dotyczącą doradztwa w zakresie funduszy i dotacji                             
z programów Unii Europejskiej. Doradzamy jak trafnie dobrać produkt do indywidualnych potrzeb 

klientów.

Firma powstała w 2004 roku. W ciągu swojej działalności wprowadziła na rynek ponad 
3000 maszyn i urządzeń, oferując rozwiązania dostosowane do potrzeb nowoczes-

nego rolnictwa. Dzięki dynamicznemu rozwojowi, szybko osiągnęła pozycję jednego 
z największych dystrybutorów sprzętu rolniczego na południu Polski. 

tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 5832-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14

 Niedzielne popołudnie roz-
pocznie teatrzyk „Magiczny 
sklepik”. Spektakl opowiada 
o prowadzonym przez słynną 
czarodziejkę sklepiku Kraina 
Baśni, do którego od dawna 
nikt już nie zagląda. Sytuacja 
zmienia się, kiedy mała dziew-
czynka, codziennie przystają-
ca przed wystawą, zdecyduje 

się wejść do środka… Bajka 
uświadamia dzieciom, że wiara 
czyni cuda, a dobroć, mądrość 
i współczucie to wartości naj-
ważniejsze w życiu.
Przedstawienie odbędzie się 
w niedzielę, 25 października, 
dwukrotnie – o godz. 14.00 oraz 
18.00 w strefie relaksu na parte-
rze Galerii. Potrwa około 60 min. 

Pomiędzy spektaklami na naj-
młodszych czekać będą warszta-
ty pt. „Halloween”. W programie 
m.in. taniec z miotłą, zabawa 
w mumię, tworzenie strojów ko-
ściotrupa czy przygotowywanie 
balonowych straszydeł.
Wszystkie atrakcje są bezpłatne i nie 
wymagają wcześniejszej rezerwacji.

Serdecznie zapraszamy!

Bajkowa Niedziela w Galerii Bronowice
Przygotowywanie lampionów, tworzenie toreb na słodycze, zjadanie jabłka na 
czas czy tworzenie papierowych pająków – wszystkie te atrakcje będą czekać 
na najmłodszych w najbliższą niedzielę w Galerii Bronowice. Warsztaty Hallo-
weenowe uzupełni przedstawienie teatralne „Magiczny sklepik”.

Serdecznie zapraszamy na kolejną, coroczną wystawę artystów powiatu 
krakowskiego, w której w tym roku biorą udział także plastycy z zaprzy-
jaźnionego powiatu monachijskiego. Tytuł wystawy „Jak zatrzymać tę 
chwilę” pochodzi z piosenki Jeremiego Przybory, którego 100. rocznica 
urodzin przypada w roku 2015 i której słowa znakomicie oddają nasze 
intencje, leżące u podstaw organizacji takich artystycznych spotkań.

W wystawie udział biorą:
Olga Baca
Michał Baca
Michał Batkiewicz
Jan Biczysko
Marita Benke-Gajda
Maria Bieńkowska-Kopczyńska 
„Pestka”
Agnieszka Cywińska
Rafał Cywiński
Janusz Depta
Klaus Eberlein
Siegfried Horst

Mado Kucharska
Dagmara Kwiatek-Kamińska
Krzysztof Kamiński
Claudia Lutterkord
Willy Paßreiter
Barbara Rehm
Maria Elise Schobesberger
Anna Siek
Maria Ślusarczyk
Urszula Tekieli
Kazimierz Wilk

Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
Św. w kościele parafialnym w Prze-
gini odprawioną w intencji Jubila-
tów i ich rodzin. Po Mszy Św. na-
stąpiła część oficjalna w restauracji 
Chochołowy Dwór.
Serdeczne życzenia i gratulacje Jubi-
latom złożyła kierownik Urzędu Sta-
nu Cywilnego Iwona Piwowarczyk. 
Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia 
Adam Piaśnik podkreślił, (...) że po-
przez zawarcie związku małżeńskie-
go Jubilaci związali się ze sobą na 
dobre i na złe. Mówi się, że losy po-
szczególnych ludzi są odbiciem losów 
swojej ojczyzny. Jeżeli sięgnąć pamię-
cią wstecz - do owych ostatnich 50 
i 60 lat to można być pewnym, że ży-
cie nie szczędziło Państwu gorzkich, 
a może i tragicznych doświadczeń. 
(...) Myślę, że Państwo macie niezwy-
kłą satysfakcję, przyjemność spoj-
rzeć wstecz i powiedzieć, że decyzja 
o złożeniu przysięgi przed ołtarzem, 
którą podjęliście ponad 50 lat temu 

okazała się decyzją trafną i słuszną. 
(...) Ojczyzna i rodzina są ze sobą nie-
rozerwalnie powiązane naturalnymi 
więzami. Państwo otrzymaliście naj-
większy prezent od życia - to, że dane 
Wam jest być razem już ponad 50 lat, 
a przede wszystkim stanowić funda-
ment Naszego narodu (...). Do życzeń 
przyłączyli się również Przewodni-
czący Rady Gminy Robert Bąbka i ks. 
Grzegorz Walczak z Przegini, życząc 
Jubilatom przede wszystkim zdrowia, 
którego nie powinno im zabraknąć.
Po oficjalnej części uroczystości, or-
ganizatorzy spotkania zaprosili Jubi-
latów na poczęstunek. Był toast, sym-
boliczna lampka szampana i pyszny 
tort. Uroczystość została zakończona 
wspólnym śpiewem. Przez cały czas 
trwania uroczystości Jubilatom umi-
lał czas Zespół „Sokoły”.     

 v Tekst i zdjęcia:  
www.jerzmanowice-przeginia.pl

ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY W GMINIE JERZMANOWICE-PRZEGINIA
Złote i diamentowe gody jerzmanowsko-przegińskich par małżeńskich - 50 i 60 wspólnie spędzonych lat to rzecz bezcenna, a co 
najmniej tyle przeżyło wspólnie 27 par. Tegoroczn Jubilaci, otrzymali z rąk Wójta Gminy Adama Piaśnika i Przewodniczącego 
Rady Gminy Roberta Bąbki medale przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dyplomy okolicznościowe, kwiaty 
i upominki. Uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego odbyło się 12 października 2015 roku.

Oboje pochodzą z Modlnicy. Jak 
wspominali - długo ze sobą cho-
dzili – aż 5 lat; ślub cywilny wzięli 
4 października 1955 r. W ciągu 60 
wspólnie przeżytych lat doczekali 
się szczęśliwie trzech synów, czworo 
wnucząt i dwoje prawnucząt – opo-
wiadają uśmiechając się. 
- Wcześniej nie chorowaliśmy: 
człowiek nie wiedział gdzie ma 
serce. Nie mieliśmy na to czasu! – 
śmieje się Pani Barbara. – Teraz jest 
inaczej, ale nie narzekamy.

Wójt Gminy Tadeusz Wójtowicz 
wręczył jubilatom kwiaty, prezent, 
a także list gratulacyjny, życząc Jubi-
latom, aby kolejne wspólnie spędzo-
ne lata upłynęły w radości, zdrowiu, 
a przede wszystkim miłości, która 
przed sześćdziesięciu laty zaprowa-
dziła Państwa Boguckich na ślubny 
kobierzec.

 v www.wielka-wies.pl

JUBILEUSZ 60-LECIA MAŁŻEŃSTWA PAŃSTWA BARBARY I MARIANA BOGUCKICH Z MODLNICY
Wójt Gminy Wielka Wieś Tadeusz Wójtowicz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Klementyną Grudnik-Górką odwiedził 
Państwa Barbarę i Mariana Boguckich z Modlnicy, którzy obchodzili „Diamentowe Gody”.

Fundacja WyspArt realizuje projekt Zielony Dom czyli spotkania natury ze sztuką, do któ-
rego zaprosiła uczniów ze Szkoły Podstawowej  im. ks. S. Konarskiego w Wielkiej Wsi  
oraz z Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Białym Kościele. Trzecią grupą be-
neficjentów są dzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych i Słabowidzących z ulicy Tynieckiej w Krakowie.

ZIELONY DOM, CZYLI SPOTKANIA NATURY ZE SZTUKĄ

We wrześniu rozpoczęły się zmagania z mate-
riałem,  uczestnicy warsztatów ceramicznych 
przygotowują elementy mozaiki ceramicznej, 
która zostanie zrealizowana na domku z gliny, 
słomy i drewna, zbudowanym przez fundację 
w 2014 roku w Prądniku Korzkiewskim.
W międzyczasie domek jest tynkowany zapra-
wą glinianą przygotowywaną przez uczniów ze 
szkół w  Małopolsce podczas warsztatów doty-
czących naturalnej architektury.

 v tekst i foto: Fundacja WyspArt

Więcej informacji i fotorelacje z warsztatów można znaleźć na stronie:
www.wyspart.pl oraz na  profilu:

www.facebook.com/FundacjaWyspArt
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Mapy do celów projektowych
w skali 1:500
Tyczenie budynków
Obsługa budowy
Inwentaryzacje powykonawcze:
     budynków, wody, kanalizacji,
     gazu, energii NN
Dokumentacja do celów prawnych

Warunki uruchomienia procedury 
Co należy rozumieć pod pojęciem 
członek rodziny? W/w ustawa w art. 
2 pkt 1 służy pomocą, podając iż jest 
to osoba najbliższa w rozumieniu Ko-
deksu Karnego (tj. m.in. małżonek, 
wstępny, zstępny, rodzeństwo oraz 
osoba pozostająca we wspólnym po-
życiu), a także inna osoba wspólnie 
zamieszkującą lub gospodarującą. 
Definicją „członka rodziny” objęte są 
więc również osoby, które nie są ze 
sobą spokrewnione, spowinowacone, 
nie pozostają we wspólnym pożyciu, 
lecz wspólnie zamieszkują, co może 
dotyczyć np. rozwiedzionych małżon-
ków zajmujących wspólny lokal czy 
też dzieci konkubiny, które mieszka-
ją razem z nią, a prowadzą odrębne 
w stosunku do niej i jej konkubenta, 
gospodarstwo domowe. 
Przechodząc dalej, wyjaśnienia wy-
maga sformułowanie „wspólne za-
mieszkiwanie”. Istotą ustawy o prze-
ciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest 
ochrona pokrzywdzonych przemocą 
przed dalszym krzywdzeniem, co 
wiąże się ze stycznością pokrzywdzo-
nego z osobą stosującą przemoc. Brak 
faktycznego zamieszkiwania przez 
sprawcę w mieszkaniu, nawet w sytu-
acji gdy posiada do niego tytuł prawny 
i jest w nim zameldowany, nie stano-
wi okoliczności przemawiających za 
spełnieniem omawianej przesłanki. 
Na uwagę jednak zasługuje wskaza-
nie na stanowisko Sądu Okręgowego 
w Radomiu z dnia 3 lutego 2015 r., 

sygn. IV Ca 549/14, zgodnie z którym 
„Nie można zatem wymagać, (…) gdy 
ofiara przemocy doznaje nasilającej 
się agresji ze strony członka rodziny, 
by pozostawała z narażeniem zdrowia 
lub życia w dotychczasowym miejscu 
zamieszkania, aby jej wniosek został 
pozytywnie rozpatrzony”.  
Przesłanka przemocy w rodzinie 
badana jest pod kątem definicji usta-
wowej, zamieszczonej w art. 2 pkt. 
2. Jest to działanie lub zaniechanie, 
jednorazowe jak i powtarzane, skut-
kujące naruszeniem dóbr osobistych 
pokrzywdzonego, przykładowo po-
przez niebezpieczeństwo utraty życia, 
zdrowia, nietykalności cielesnej, wol-
ności seksualnej, czy też spowodowa-
nie szkód na jego zdrowiu fizycznym 
i psychicznym. Zachowanie sprawy 
powinno stwarzać stan zagrożenia 
w postaci prawdopodobieństwa jego 
powielania. Nie jest wiec niezbędne, 
by wobec sprawcy toczyło się po-
stępowanie w sprawie o popełnienie 
przestępstwa znęcania. Istotnym jest 
by przemoc była stosowana aktualnie, 
a nie np. kilka lat temu, bowiem wów-
czas nie zostanie spełniona przesłanka 
szczególnej uciążliwości we wspól-
nym mieszkaniu.   

Postępowanie przed Sądem 
w praktyce.  

Wszczęcie postępowanie wymaga 
złożenia do Sądu wniosku o zobo-
wiązanie uczestnika (stosującego 
przemoc) do opuszczenia mieszkania. 

Sąd właściwy, do którego należy się 
skierować to sąd miejsca zamieszka-
nia sprawcy. Inicjatorem winna być 
osoba poszkodowana, nie np. świa-
dek zdarzenia czy osoba posiadająca 
o nim wiedzę. Opłata sądowa wynosi 
40 zł. Prócz wniosku o zobowiązanie 
do opuszczenia lokalu należy zamie-
ścić także wniosek o zwrot kosztów 
postępowania na podstawie przepisu 
art. 520 Kodeksu postępowanie cywil-
nego. W treści pisma należy uzasadnić 
swoje stanowisko wraz z zaprezento-
waniem dowodów na jego poparcie. 
Mając na uwadze charakter sprawy, 
Sąd zobligowany jest do wyznaczenie 
rozprawy w terminie 1 miesiąca od 
wpływu wniosku. Nakaz opuszczenie 
lokalu nie spowoduje utraty posiada-
nego przez sprawcę tytułu prawnego, 
a jedynie tymczasowe ograniczenie 
korzystania z niego. 
Jednym z zadań, dla których ustawa 
została wprowadzona było ułatwianie 
i usprawnienie możliwości zapewnie-
nia bezpieczeństwa ofiarom przemocy 
w rodzinie, poprzez łatwiejszą izolację 
sprawców przemocy od osób poszko-
dowanych i w takim  duchu interpretu-
je się jej zapisy.

 v Radca prawny  
Agnieszka Kulig-Gęgotek 

Kancelaria LEGIBUS CONSULTO
kancelaria@legibus-consulto.pl

ul. T. Kościuszki 45/7, 40-048 Katowice
GSM: +48 794 173 444

PORADY PRAWNE 

„EKSMISJA” OSOBY STOSUJĄCEJ 
PRZEMOC W RODZINIE

Zgodnie z przepisem art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  „Jeżeli członek rodziny 
wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegają-
cym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciąż-
liwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta przemocą może 
żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania”.

Małgorzata Szczuka

Obsługa księgowa,
kadrowa, ZUS 

Dla czytelników GWARKA
pierwszy miesiąc za 1 zł

 • Morawica 103
• Kraków, ul. Vetulaniego 1A

tel. 508 09 91 59      biuro@mnk.biz.pl
www.mnk.biz.pl

MATERIAŁY BUDOWLANE

Brzezie - ul. Narodowa 27
32 - 080 Zabierzów
tel. +48 12 376 40 72 
fax +48 12 376 40 73

GSM:  +48 501 719 744, 506 138 029

roda@roda-sklad.pl
www.roda-sklad.pl

Możliwość wystąpienia z żą-
daniem orzeczenia o sposobie 
korzystania ze wspólnego miesz-
kania po rozwodzie, przysługu-
je małżonkom bez względu na 
charakter posiadanego  tytułu 
prawnego do przedmiotowego 
lokalu, czy nawet braku takie-
go tytułu. Rozstrzygnięciem 
sądu może być objęte zarówno 
mieszkanie wchodzące w skład 
majątku wspólnego, jak i nale-
żące do majątku osobistego jed-
nego z małżonków. Decydujący 
jest jedynie fakt wspólnego za-
mieszkiwania  w lokalu w chwili 
orzekania o rozwodzie.  Krótko-
trwała i chwilowa nieobecność 
jednego z małżonków nie stoi 
na przeszkodzie rozstrzygnięciu 
sądu w przedmiocie sposobu ko-
rzystania z mieszkania. 
Orzeczenie o sposobie korzy-
stania ze wspólnego mieszka-
nia w trybie art. 58 § 2 krio nie 
jest równoznaczne z podziałem 
majątku wspólnego małżonków. 
Jest to rozwiązanie o charak-
terze tymczasowym, utrzymu-
jącym się do czasu uzyskania 
przez każde z małżonków od-
dzielnego mieszkania. Ostatecz-
ny podział majątku wspólnego, 
w tym mieszkania, jeżeli wcho-
dzi w jego skład, następuje naj-
częściej w odrębnym postępowa-
niu sądowym, przeprowadzanym 

już po rozwodzie. Podział prawa 
do mieszkania może zostać prze-
prowadzony przez sąd w postę-
powaniu o rozwód, gdy jeden 
z małżonków wystąpi o podział 
majątku wspólnego, a przepro-
wadzenie tego podziału nie spo-
woduje nadmiernej zwłoki w po-
stępowaniu.
Orzeczenie sądu o sposobie ko-
rzystania ze wspólnego miesz-
kania może być egzekwowane 
przez osobę uprawnioną gdyż 
prawomocne rozstrzygnięcie 
o sposobie korzystania ze wspól-
nego mieszkania podlega egze-
kucji w trybie art. 1046 k.p.c., 
a więc w trybie przepisów o eg-
zekucji świadczeń niepienięż-
nych. Przeprowadza ją komornik 
sądu, w okręgu którego znaj-
duje się przedmiotowe miesz-
kanie, poprzez wprowadzenie 
wierzyciela do pomieszczenia 
lub opróżnienia. Rozstrzygając 
o sposobie korzystania ze wspól-
nego mieszkania sąd może nało-
żyć na byłych małżonków pew-
ne nakazy lub zakazy związane 
z dalszym wspólnym zamieszki-
waniem np. zakaz wprowadzania 
do lokalu osób trzecich. Orze-
czone przez sąd nakazy i zakazy 
również  podlegają egzekucji. 
W razie braku ich dobrowolne-
go przestrzegania na podstawie 
art. 1051 k.p.c. małżonek, który 

nie respektuje nałożonych na 
niego nakazów/ zakazów może 
liczyć się z nałożeniem na niego 
grzywny.
Sąd wyjątkowo może odstąpić 
od orzeczenia o sposobie korzy-
stania ze wspólnego mieszkania 
w wypadku, gdy małżonkowie 
z przyczyn usprawiedliwionych 
temu się sprzeciwiają, dlatego, że 
już wcześniej uzgodnili między 
sobą sposób korzystania z miesz-
kania, albo gdy ze względu na 
rodzaj mieszkania orzeczenie 
o odrębnym korzystaniu z po-
szczególnych części mieszkania 
byłoby bezprzedmiotowe.
Należy również wiedzieć, że 
w wypadkach wyjątkowych, 
gdy jeden z małżonków swym 
rażąco nagannym postępowa-
niem uniemożliwia wspólne 
zamieszkiwanie, sąd może na-
kazać jego eksmisję na żądanie 
drugiego małżonka. Orzeczeniu 
eksmisji w tym trybie nie stoi 
na przeszkodzie okoliczność, że 
eksmitowany małżonek w dacie 
wyrokowania przejściowo nie 
przebywa we wspólnym miesz-
kaniu, nie rezygnując jednak 
z dalszego zamieszkiwania 
w tym mieszkaniu.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 
ORZECZENIE O SPOSOBIE KORZYSTANIA  

ZE WSPÓLNEGO MIESZKANIA W WYROKU ROZWODOWYM
Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, to zgodnie z art. 58 
§ 2 zd. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązkiem sądu jest 
zamieszczenie w wyroku rozwodowym orzeczenia o sposobie korzy-
stania  z tego mieszkania przez rozwiedzionych małżonków.

Autor publikacji jest prawnikiem i doktorantem prawa.  
Co tydzień, z inicjatywy posła Jacka Osucha w jego biurze w Olkuszu, udziela bezpłatnych konsultacji prawnych.
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Powyższe ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.

DOMY NA SPRZEDAŻ
1. Dom w Rudnie, 165 m kw., działka 8 a. Cena: 275 tys.
2. Dom w Tenczynku. 100 m kw. plus garaż., działka 7a. Cena: 350 tys. PLN.
3. Dom  w Tenczynku  60 m kw., działka 8 a plus ok. 2 a udziału w drodze.  

Cena: 285 tys. PLN. 

4. Budowa domu w Krzeszowicach, 126 m kw. plus garaż, na działce 8 a.  
Cena 185 tys. PLN. 

5. Dom w Czułowie., 150 m kw.,  działka 15 arów. Cena:  540 tys. PLN. 

6. Dom do remontu (można zamieszkać), w Jerzmanowicach pow. 80-90 m kw. plus 
budynek gospodarczy, działka 5 a. Cena: 165 tys. PLN. 

7. Dom w Kochanowie - 438 m kw plus garaż dwustanowiskowy, działka 44 a. Pod 
działalność agroturystyczną, medyczną, rehabilitacyjną, jak i prywatnie. Cena: 1,5 
mln PLN. 

8. Dom  w Beskidzie Niskim, 240 m kw,  działka 20  a. Pod  działalność  agroturytyczną  
jak  i prywatnie. Cena: 390 tys. PLN.  

9. Kamienica w centrum Olkusza. Na dole dwa lokale użytkowe, na górze – powierzch-
nia mieszkalna. Cena: 660 tys. PLN. 

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
10. Widokowa działka budowlano-rolna o pow. 63 a, z czego 17 a to działka budowlana 

(M1U), w Żbiku, m. Krzeszowice. Działka o kształcie foremnego prostokąta.  
Cena: 189 tys. PLN.

11. Widokowa działka budowlana 34 a (plus udział w drodze) w Krzeszowicach.  
Cena: 204 tys. PLN.

12. Działka budowlana 26 a w Krzeszowicach. Cena: 210 tys. PLN.
13. Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 230 tys. PLN. 

14. Widokowa działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 106 tys. PLN.
15. Widokowa działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 120 tys. PLN.
16. Widokowa działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 97 tys. PLN.
17. Widokowa działka  budowlana 11,5 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 122 tys. PLN.
18. Widokowa działka budowlana 10 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 85 tys. PLN.
19. Widokowa działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 250 tys. PLN. 

20. Działka budowlana 7 a plus udział w drodze w Tenczynku. Cena: 95 tys. PLN.
21. Działka budowlana  7 a  w Tenczynku . Cena: 104 tys. PLN.
22. Działka budowlana 8 a w Tenczynku. Cena: 93 tys. PLN.
23. Działka budowlana 10 a  w Tenczynku . Cena: 136 tys. PLN.
24. Działka budowlana 7 a w Tenczynku . Cena: 87 tys. PLN.
25. Działka budowlana 9 a w Tenczynku . Cena: 107 tys. PLN.
26. Działka budowlana 11 a w Tenczynku.  Cena: 137 tys. PLN.
27. Działka budowlana 40 a w Tenczynku. Cena: 415 tys. PLN. 

28. Działka budowlana 16 a w Sance. Cena 169 tys. PLN. 

29. Kilka działek rolnych oraz Zieleni Nieurządzonej w Nawojowej Górze o łącznej pow. 
1,95 ha. Numery działek: 1491, 1494, 1496, 1503, 1520, 1525/2, 1525/4, 1527/2, 
1534, 1535, 1545, 1560. Na jednej z nich znajduje się ponad 100 drzew (brzoza, 
olsza), wysokości ok. 10 m. Do sprzedania tylko całość. Cena: 110 tys. PLN. 

30. Działka budowlana 10 a. w Miękni. Cena: 94 tys. PLN.
31. Działka  budowlana 11 a w Miękini. Cena: 104 tys. PLN.
32. Widokowa działka budowlana 7 a w Miękini. Cena: 69,5 tys. PLN. 

33. Działka budowlana 10 a w Woli Filipowskiej. Gotowy projekt budowlany na dom 
jednorodzinny o pow. użytkowej 100,25 m kw. Cena: 110 tys. PLN. 

34. Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN. 

35. Widokowa działka budowlana 19 a w Szczyglicach (jest możliwość wydzielenia 
mniejszej działki). Cena: 342 tys. PLN. 

36. Widokowa działka budowlana 10 a w Zelkowie. Cena: 193 tys. PLN. 

37. Działka budowlana  10 a w Burowie, 3 km od Zabierzowie, 2 km od Balic.  
Cena: 215 tys. PLN. 

38. Działka budowlana 17 a w Karniowicach. Cena: 294 tys. PLN. 

39. Działka budowlana 12 a w Więckowicach. Cena: 264 tys. PLN.
40. Działka budowlana 8 a w Więckowicach. Cena: 184 tys. PLN. 

41. Działka budowlana 20 a w Kobylanach/Więckowicach. Cena: 292 tys. PLN.
42. Działka budowlana 7 a w Kobylanach. Cena: 170 tys. PLN.
43. Działka budowlana 20 a w Kobylanach. Cena: 420 tys. PLN.
44. Działka budowlana 28 a w Kobylanach. Cena: 440 tys. PLN. 

45. Widokowa działka budowlana ok. 10 a w Pękowicach (gm. Zielonki).  
Nowa cena: 120 tys. PLN. 

46. Działka budowlana 15 a w Białym Kościele. Cena: 160 tys. PLN. 
Możliwość dokupienia sąsiednich terenów rolnych 1-2 Ha   
w cenie 1 tys PLN/ar.  

47. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN. 

48. Widokowa działka budowlana 19 a w Mnikowie. Cena: 190 tys. PLN. 

49. Widokowa działka o pow. 1,74 Ha w Baczynie koło Mnikowa, pod zabudowę 13 
domów mieszkalnych. Oferta skierowana do dewelopera, ale nie tylko. Cena: 989 
tys. PLN. 

50. Działka budowlana 12 a  plus 8 a rolnej w Kwaczale (gm. Alwernia).  
Nowa cena: 100 tys. PLN.

51. Widokowa działka budowlana 23 a w Nieporazie (gm. Alwernia). Cena: 88 tys. PLN. 

52. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. Cena: 120 tys. PLN.

53. Działka rolna widokowa 50-60 a (do uzgodnienia) ze skałą lub bez. Położona w 
pobliżu Restauracji Chochołowy Dwór. Cena: 105 tys. PLN. 

54. Dwie działki rolne w Racławicach. Jedna działka nr 28 i pow. 62 a, ma szerokość ok. 
16 m, druga nr 51/1 i pow. 94 a ma szerokość ponad 30 m. Mniejsza działka jest w 
pobliżu pól golfowych w Paczółtowicach. Jest możliwość zakupu każdej działki z 
osobna. Cena: 1500 PLN/ 1 ar. 

55. Działka rolna 2,48 ha w Białym Kościele. Możliwość dokupienia działki przylegają-
cej o pow. 16 a - MNU1, czyli budowlano - usługowej. Cena: 255 tys. PLN. 

56. Działka budowlana 10 a w Woli Batorskiej. Cena: 103 tys. PLN. 

.
DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

57. Działki usługowo - budowlane po 7,5 a każda w Kochanowie gm. Zabierzów (M1U). 
Cena pojedynczej działki: 123 tys. PLN.

58. Działka usługowo - budowlana, 7,5 a. w Kochanowie gm. Zabierzów (M1U).  
Cena: 158 tys. PLN. 

59. Działka 59 a w Węgrzcach Wielkich ujęta w Planie Zagospodarowania Przestrzenne-
go jako „produkcja i usługi”. Możliwość postawienia dużej hali. Szerokość działki ok. 
32 m. Dojazd dla TIR od strony Nowej Huty.  
Cena: 590 tys. PLN.

60. Działka 1,48  Ha, użytkowanie wieczyste, przeznaczenie – przemysł. Budynek 
magazynowo-usługowy o pow. 1710 m kw. Działka znajduje się w północno-
-wschodniej części Krakowa.

61. Działka o przeznaczeniu przemysłowym 2,97 ha.  Stacja trafo z możliwością podpięcia. Plan 
zagospodarowania przestrzennego w studium, WZ na istniejącą halę, oznaczone jako: UP/
UC/P – tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych, publicznych  i przemysłu. Działka 
znajduje się w północno-wschodniej części Krakowa. 

62. Działka budowlano-usługowa 64 a w Zabierzowie. Dojazd dla TIR. Możliwość 
podziału terenu na mniejsze działki oraz prowadzenie działalności usługowej, 

magazynowej itp. Cena: 880 tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE DO WYNAJĘCIA 
63. Działka komercyjna 17 a w Młoszowej gm. Trzebinia, bezpośrednio przy drodze 

krajowej nr 74 (Chrzanów - Kraków). Na działce znajduje się nieduży budynek, 
pełniący rolę biura, pomieszczeń socjalnych. Cena: 2500 PLN/m-c. 

64. Działka komercyjna 15 a w Zabierzowie, w II linii od drogi krajowej nr 79 (Kraków - 
Chrzanów) Na działce znajduje się garaż oraz wiata. Cena: 2500 PLN/m-c. 

DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
65. Komfortowy dom ok. 145 m kw. w Masłomiącej, gm. Michałowice. Garaż, 

zagospodarowana działka. Cena za wynajem uzależniona jest od okresu wynajmu: 
1 rok - 3000 PLN/ m-c, 2 lata - 2800 PLN/m-c, 3 lata - 2600/m-c. Cena plus media 
w/g zużycia.

66. Dom w Piekarach gm. Liszki ok. 100-120 m kw. z nowym wykończeniem. Cena: 
1500 PLN/m-c plus media.

67. Lokal /mieszkanie w Nawojowej Górze ok. 40 m kw. Opcjonalnie do wynajęcia 
dodatkowo pomieszczenie ok. 15 m kw. Cena najmu: 500 PLN - m/c. 

68. Osobne mieszkanie - jeden pokój (łazienka, kuchnia - wspólne), dla mężczyzny, ok. 40 
m kw. w domu wolnostojącym na Bielanach, 5 km od Balic. Ogrzewanie: stała opłata 
jednorazowa (część za węgiel - 400 PLN), pozostałe meda według zużycia (ok 100 
PLN). Pokój dostępny od 1 czerwca. Cena: 500 PLN/m-c.

DLA PRACOWNIKÓW
69. Dwa osobne mieszkania w domu dla max 10 pracowników w Wielkiej Wsi.  

Cena: 600 PLN/1 osobę/m-c. 

70. Dom dla pracowników w Kryspinowie, 200 m kw., 5 pokoi.  
Cena 2000 PLN/m-c. 

71. Mieszkanie dla 5-6 pracowników w domu w Wielkiej Wsi.  Cena: 20 PLN/1 osobę na 
dobę. 

72. Dom dla 6 - 8 pracowników (max 12 osób) w Ściejowicach. Kaucja w wysokości 
jednomiesięcznego czynszu. Cena: 2000 PLN/m-c. 

73. Dom dla max 14 pracowników, 200 m kw. w centrum Zabierzowa. Kaucja w wysoko-
ści jednomiesięcznego czynszu. Cena: 3000 PLN/m-c plus media w/g zużycia. 
 

74. Pokój 3-osobowy dla pracowników w Krzeszowicach wspólne 2 łazienki, 2 kuchnie. 
Cena z mediami, pościelami: 1,1 tys. PLN/m-c.

LOKALE DO WYNAJĘCIA
75. Lokal usługowo-biurowy w Krzeszowicach, ok. 75 m kw. Kaucja w wysokości  

2 tys. PLN. Cena: 1000 PLN netto/m-c. 

76. Lokal handlowo-usługowy, 8 km od Olkusza i Krzeszowic, ok. 100 m kw.  
Cena: 1000 PLN/m-c. 

77. Lokal w Nawojowej Górze ok. 40 m kw. Opcjonalnie do wynajęcia dodatkowo 
pomieszczenie ok. 15 m kw. Cena: 500 PLN - m/c. 

HALE DO WYNAJĘCIA
78. Hala 370 m. kw. w okolicach Krzeszowic. Cena: 3,7 tys. netto/m-c.

AKTUALNIE POSZUKIWANE:
1. Mieszkania w Krzeszowicach do kupna, usytuowanego 
max. do 3 piętra, 2 pokoje, do 40 m kw. pow.

2. Domu lub część domu w gm. Liszki, do wynajęcia na 
min. rok.

3. Działki bezpośrednio przy drodze Kraków - Trzebinia do 
kupna, pod szkółkę leśną, 15-20 a - rolna i budowlana.

4. Domu w gm. Zabierzów i gm. Krzeszowice do wynajęcia 
dla pracowników

5. Domu w stanie surowym (do wykończenia)  
w odległości do 10 km od Woli Filipowskiej.

6. Taniego domu do remontu poza Krakowem.
7. Działki budowlanej w Tenczynku powyżej 8 a.

Na bieżąco poszukujemy domów i mieszkań do wynajęcia i sprzedaży oraz działek na sprzedaż .
tel.: 796 351 499

Siedziba biura: 
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1  

(budynek „Pasaż TP”)
email: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

tel.: 796 351 499

ZAPRASZAMY NA STRONĘ: 

www.gwarek-nieruchomosci.pl

DO WYNAJĘCIA

Komfortowy dom ok. 145 m kw. 
w Masłomiącej, gm. Michałowice.

Garaż, zagospodarowana działka. 
Cena za wynajem uzależniona jest 

od okresu wynajmu:  
1 rok - 3 tys. PLN/ m-c, 2 lata - 2,8 
tys. PLN/m-c, 3 lata - 2,6 tys./m-c. 

Cena plus media w/g zużycia.

Murowana hala 370 m. kw  
5 km od Krzeszowic.

Przed halą plac manewrowy ok. 3 ary. 
Instalacja CO, piec na miał, woda  

oraz prąd w hali. 
Cena: 3,7 tys. PLN netto/m-c.

DO WYNAJĘCIA

Dom w Piekarach gm. Liszki  
ok. 90-100 m kw.  

z nowym wykończeniem. 
Na górną kondygnację domu składa się: 
2 pokoje ze skosami, nieumeblowane, 
przeznaczone do własnej aranżacji, ła-
zienka wyposażona, z wanną. Dół domu 
to obszerny salon z aneksem kuchennym. 

Cena: 1,5 tys. PLN/m-c.

DO WYNAJĘCIA DO WYNAJĘCIA

Dom dla max. 14 pracowników  
w centrum Zabierzowa.

Przed halą plac manewrowy ok. 3 ary. 
Instalacja CO, piec na miał, woda  

oraz prąd w hali. 
Cena: 3 tys. PLN/m-c  

plus media w/g zużycia.

Dwupiętrowy dom o pow. 165 m 
kw. w Rudnie, gm. Krzeszowice,

w niedalekiej odległości od Zamku Tenczyn. Dom 
usytuowany jest na działce 8 a, w całości pod-
piwniczony, położony przy drodze asfaltowej - 
gminnej. Prąd i woda w domu, szambo, centralne 
ogrzewanie - węglowe. Na dole znajdują się 2 
pokoje, łazienka, kuchnia, spiżarnia, na górze 3 
pokoje, pomieszczenie gospodarcze. 

Cena: 275 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

CHRZANÓW

KRZESZOWICE

ZABIERZÓW

WIELKA WIEŚ

LISZKI

TRZEBINIA

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
CHEMIA 

• 22.10  -  20:00 •
czas trwania: 100 min.; gatunek: romans/dramat, Polska; Bilety: całe – 14 zł, ulgowe – 12 zł.

HOTEL TRANSYLWANIA 2 – DUBBING PL 
• 22.10  -  2D 16:00, 3D 18:00 • 23.10, 24.10, 25.10, 27.10, 28.10, 29.10  -  2D 17:00 •

czas trwania: 90min.; gatunek: animacja/komedia, USA
 Bilety: całe 3D – 20 zł, ulgowe 3D – 17 zł, całe 2D – 14 zł, ulgowe 2D – 12 zł.

MARSJANIN – NAPISY PL 
• 23.10, 24.10, 25.10, 27.10, 28.10, 29.10  - 3D 17:00 •

czas trwania: 90 min.; gatunek: sf/akcja, USA
 Bilety: całe 3D – 20 zł, ulgowe 3D –17 zł.

W trzebińskim kinie Sokół działa już rezerwacja online! Zapraszamy!              http://kino.tck.trzebinia.pl/

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, Galeria w Pałacu Vauxhall, 
Teatr Ludowy „Tradycja” z Gminy Alwernia zapraszają na 

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE WG. ANTONIEGO CZECHOWA „OŚWIADCZYNY”
23 października, piątek, o godz. 19.00

Spektakl został przygotowany przez Teatr Ludowy „Tradycja” z Okleśnej, w gminie Alwernia, którym opiekuje 
się Zbigniew Klatka. Tym razem Pana Zbigniewa zobaczymy nie w roli reżysera, którym jest Marcin Kobierski, 
ale jako aktora, któremu partnerować będą Krystyna Mazgaj i Krzysztof Brandys. Premiera sztuki miała 
miejsce 6 marca tego roku. Spektakl otrzymał 3. nagrodę na Posiadach Teatralnych na Orawie. Spektakl 
w Krzeszowicach będzie generalną próbą przed udziałem w Małopolskim Festiwalu Teatrów Amatorskich 
w Wiśniowej w sobotę i niedzielę 24 i 25 października. Gorąco polecamy Państwu to przedstawienie 
przygotowane w ramach działającego już przeszło 20 lat teatru „Tradycja” z Okleśnej w gminie Alwernia.
Macie Państwo okazję zobaczyć przedstawienie tego niewątpliwie jednego z najlepszych w Polsce teatrów 
amatorskich i porozmawiać z twórcą jego sukcesów, Zbigniewem Klatką. WSTĘP WOLNY

ZJEŚĆ NOWĄ ZELANDIĘ !?! CO UWIELBIAJĄ JEŚĆ NOWOZELANDCZYCY?  
JAK POWSTAJE KSIĄŻKA KUCHARSKA?  DLACZEGO KAŻDY MOŻE GOTOWAĆ?

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach 
zaprasza na promocję książki „Kuchnia Nowej Zelandii” 

22  października  2015 r. (czwartek) godz. 18.00
Smakowita opowieść Ilony Zdziech, szefowej kuchni restauracji Ambasada 
Pacyfiku, o historii, która zaczęła się w Krakowie (z krzeszowickim akcentem) i 
przez Londyn, Nową Zelandię i Warszawę znalazła finał z powrotem w Małopolsce. 
Będzie można nabyć ciekawe produkty żywnościowe z Pacyfiku. „Kuchnia 
Nowej Zelandii” będzie dostępna w promocyjnej cenie 50 zł. Na spotkaniu 
będą nowozelandzkie słodkie niespodzianki !!! 
WSTĘP - 5 zł. Serdecznie zapraszamy do biblioteki!

SPEKTAKL „SEKS DLA OPORNYCH”
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 24 października o godz. 18.00 na 
spektakl „Seks dla opornych”. Bilety w cenie 65 zł. parter, 55 zł. balkon do nabycia i rezerwacji w Informacji 
MOKSiR (tel. 32 6233086 wew. 53).

SPEKTAKL „KLIMAKTERIUM 2”
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 12 listopada o godz. 19.00 (sala 
teatralna) na spektakl „Klimakterium2” w reżyserii Elżbiety Jodłowskiej i Krzysztofa Jaślara. Rezerwacja 
oraz zakup biletów w cenie 65 zł Informacja MOKSiR (tel. 32 6233086 wew. 53).

DAMY I HUZARY W TEATRZE ALBERTUS
Teatr Albertus zaprasza na spektakl pt. „Damy i huzary” na podstawie znanej komedii 
Aleksandra Fredry. Barwna, staropolska opowieść o starych i młodych huzarach, 
którym spokojne, żołnierskie życie zakłócił niespodziewany przyjazd pewnych dam. 

Spektakl zostanie przedstawiony 11, 18 i 25 października o godz. 18.00 w Teatrze 
Albertus w Mnikowie.

Zapraszamy!

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA SZTANDARU DLA  
35 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO Z RZĄSKI

W dniu 06 listopada o godz. 11.45 na placu przed  Urzędem Gminy Zabierzów odbędzie się uroczystość 
wręczenia sztandaru dla 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego z Rząski. Z inicjatywy Wójta Gminy 
Zabierzów – Pani Elżbiety Burtan, Minister Obrony Narodowej wyraził zgodę na ufundowanie sztan-
daru dla 35 WOG. Fundatorami sztandaru zostali: Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru, Rada 
Powiatu Krakowskiego i Gminy Zabierzów oraz miłośnicy tradycji oręża polskiego z Gminy Zabierzów. 
Na uroczystość wręczenia sztandaru Mieszkańców Gminy Zabierzów serdecznie zapraszają:

Wójt Gminy Zabierzów  Elżbieta Burtan   Komendant 35 WOG ppłk Adam Jangrot

VII EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  
„PIĘKNO GMINY WIELKA WIEŚ W OBIEKTYWIE”

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie 
fotograficznym, to już jego 7 odsłona.

Do konkursu mogą zgłaszać swoje prace mieszkańcy Gminy 
Wielka Wieś, zameldowani na jej terenie, a nie zajmujący się 
profesjonalnie fotografowaniem.

Celem Konkursu jest przedstawienie na zdjęciach ulubionych 
i niezwykłych miejsc, lub ludzi z Gminy Wielka Wieś. Wpro-
wadzamy kategorie w konkursie, w tym roku tematyka zdjęć: 
I przyroda i zabytki i II z życia mieszkańców. Każde zdjęcie 
musi zawierać w sobie elementy, pozwalające na powiązanie 
go z Gminą Wielka Wieś.

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do dnia 27.11.2015 
r., zgodnie z wytycznymi z regulaminu, na dzienniku po-
dawczym UG – parter, w godzinach pracy urzędu lub przesłanie drogą listową, decyduje data wpływu do 
Urzędu Gminy.

Laureaci otrzymają dyplomy oraz cenne nagrody finansowe łącznie 5.000,00 zł w tym nagrodę główną w 
wysokości nie przekraczającej 1.500,00 zł brutto w każdej z kategorii. 

Regulamin, Karta i Formularz zgłoszenia oraz prace ubiegłorocznych Laureatów I nagród dostępne są na: 
www.wilelka-wies.pl

„DEMON”
• 23.10 godz. 22.15 • 24.10 kino nieczynne • 25 - 29.10 godz. 17.15

reżyseria: Marcin Wrona; czas trwania: 93 min.; gatunek: thriller; prod. Polska/Izrael, 15 lat
Cena biletu:  Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.

Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
„MAKBET” retransmisja spektaklu z Globe

• 25.10 godz. 14.00 •
czas trwania: 155 min. Cena biletu: 30 zł (normalny), 25 zł (ulgowy), 20 zł (szkoły/grupy)

„LEGEND”
• 25 - 29.10 godz. 19.30 •

reżyseria: Brian Helgeland; czas trwania: 131 min.; gatunek: biograficzny/gangsterski
prod. Francja/Wielka Brytania, 15 lat

Cena biletu:  Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

„11 MINUT”
• 30.10 godz. 16.00, 18.00 • 31.10 godz. 16.30 • 01.11 kino nieczynne • 02 - 05.11 godz. 16.00, 18.00 •

reżyseria: Jerzy Skolimowski; czas trwania: 81 min.; gatunek: thriller/psychologiczny; prod. Polska/Irlandia, 15 lat
Cena biletu:  Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.

Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób) 
„ŁOWCA CZAROWNIC”

• 30.10 godz. 20.00 • 01.11 kino nieczynne • 02 - 05.11 godz. 20.00 •
reżyseria: Breck Eisner; czas trwania: 107 min.; gatunek: fantasy/przygodowy; prod. USA, 15 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.

Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

MARATON HALLOWEENOWY
„Łowca czarownic”

reżyseria: Breck Eisner; czas trwania: 107 min.; gatunek: fantasy/przygodowy prod. USA, 15 lat
„Coś za mną chodzi”

reżyseria: David Robert Mitchell; czas trwania: 100 min.; gatunek: horror prod. USA, 15 lat 
„Taśmy Watykanu”

reżyseria: Mark Neveldine; czas trwania: 90 min.
gatunek: horror prod. USA, 15 lat

Cena biletu (na 3 filmy): 25 zł (przedsprzedaż), 30 zł (w dniu  projekcji, czyli 31.10.2015)

„BURZA” retransmisja spektaklu z Globe
• 20.11 godz. 20.15 •

czas trwania: 169 min.; gatunek: spektakl teatralny/retransmisja
Cena biletu: 30 zł (normalny), 25 zł (ulgowy), 20 zł (szkoły/grupy)

Cykl Gorrrąąąca Sztuka powraca.
23 października zapraszamy do Kina „Sztuka” w Chrzanowie na film „Sicario” z Benicio Del Toro w roli głównej.

Bilety dostępne w kasie kina Sztuka oraz przez internet.
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SCHODY WEWNĘTRZNE
I ZEWNĘTRZNE
PARAPETY, BLATY
NAGROBKI, GROBOWCE
NIETYPOWE ZAMÓWIENIA

ww

tel. 12-257-79-59

tel. 668-047-005
tel. 693-756-023

KONTAKT

w.kamieniarstwokruk.pl
kamkruk@op.pl

WYSTAWA NAGROBKÓW 
RÓWNIEŻ 

W FIRMIE POGRZEBOWEJ 
W MODLNICZCE 

www.fpkruk.pl
info@fpkruk.eu

GODZINY OTWARCIA 
8.00-17.00
8.00-12.00

Nowoczesne rozwiązania protetyczne
Leczenie kanałowe

Bezbolesne usuwanie zębów
Stomatologia dziecięca

Materiały najwyższej jakości
RVG/RTG

www.stomatolog-krzeszowice.pl

ul. Daszyńskiego 4,
Krzeszowice (koło rynku)

tel. 519 440 519

FUNDACJA CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT  
POSZUKUJE DOMÓW DLA SWOICH PODOPIECZNYCH:

Serdecznie zachęcamy do kontaktu w sprawie zwierzaków, mamy nadzieję, że dzięki Państwu ich los wkrótce się odmieni...

Fundacja Człowiek Dla Zwierząt poszukuje odpowiedzialnego domu dla 
młodej suczki, która dostała imię Bisia. Suczka jest średniej wielkości, waży 
ok. 20 kg. W stosunku do ludzi jest bardzo serdeczna, łagodna i przyjazna. 
Lubi psy, ale z suczkami nie zawsze się zgadza. Potrafi chodzić na smyczy i 
zachowywać czystość. Jest bardzo karna i posłuszna. To mądry, inteligentny 
psiak. Bisia została odpchlona, odrobaczona i zaszczepiona na wściekliznę i 
choroby zakaźne oraz wysterylizowana i zaczipowana. Warunkiem adopcji 
jest podpisanie umowy adopcyjnej.   
Kontakt: 534 884 174.

BISIA

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

www.kotlyosiek.pl

1 m - 1650 zł
1,2 m - 1800 zł
1,4 m - 2050 zł
1,7 m - 2200 zł

1,9 m - 2350 zł
2,2 m - 2500 zł
2,5 m - 2600 zł

blacha 6 mm,
atest,

gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł 2,5 m - 6700 zł

Zapraszamy do nowo otwartego
 Gabinetu rehabilitacji i fizykoterapii FizjoMedica 

mieszczącego się w Rudawie przy ulicy 
Antoniny Domańskiej 24

(budynek przychodni NZOZ "ZDROWIE").

Oferujemy Państwu zabiegi z zakresu 
fizykoterapii, kinezyterapii oraz masaże lecznicze. 

Kontakt pod numerami telefonu: 536 455 200, 536 455 208

Fundacja Człowiek Dla Zwierząt poszukuje dobrego domu dla Asika. Asik to bardzo 
sympatyczny, średniej wielkości psiak, który w styczniu po prostu sam przyszedł do 
naszego przytuliska (a może został podrzucony). Psiak jest młodziutki, ma ok. 1,5 roku. 
W stosunku do innych psów ma zapędy dominacyjne, ale dla ludzi jest bardzo łagodny, 
przyjazny i niezwykle posłuszny. Można powiedzieć, że Asik chodzi jak w zegarku - nawet 
jeśli przechodzi mu przez głowę myśl o jakimś niecnym uczynku, polecenie opiekunki 
jest dla niego rozkazem, wykonywanym z bezwzględną uległością. Według nas Asik 
jest fantastycznym „materiałem” na prawdziwego przyjaciela i ktoś, kto zdecyduje się 
go przygarnąć, będzie miał z niego wielką pociechę. Na pewno gdzieś czeka na niego 
ktoś, kto potrafi docenić jego osobowość i charakter. Asik jest odpchlony, odrobaczony, 
zaszczepiony na choroby zakaźne i wściekliznę, wykastrowany i zaczipowany.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej.  Kontakt: 534 884 174.

ASIK

Zastanówmy się chociaż przy okazji 
tej daty, czy tak na prawdę mięso 
jest nam do czegokolwiek potrzeb-
ne? To przez naszą chęć na ham-
burgera albo pieczeń co roku ginie 
w samej tylko Polsce kilkaset milio-
nów zwierząt określanych mianem 
hodowlanych. Ich życie zaczyna się 
i kończy w cierpieniu. Pozbawione 
światła słonecznego, przestrzeni 
do biegania, swobodnego kontaktu 
z innymi zwierzętami... Karmione 
sterydami, żeby szybciej rosły. Ta-
kie mięso nie może być zdrowe dla 
osób, które je spożywają. Dlatego 
coraz częściej się o tym mówi, poru-
szając kolejne aspekty, także etycz-
ną stronę chowu przemysłowego. 
Nie możemy się bowiem oszukiwać, 
że „schabowy” dorastał beztrosko 
na zielonej farmie. Te czasy bez-

powrotnie minęły.
Ograniczając spożycie mięsa lub 
też (co jeszcze bardziej zdrowe dla 
ludzkiego organizmu) pozbywając 
się go zupełnie z naszej diety, po-
magamy nie tylko sobie, ale przede 
wszystkim ocalamy miliony istnień 
przed poczęciem i niechybną śmier-
cią. Zrównoważona dieta wegeta-
riańska czy też wegańska dostarcza 
nam takie same ilości składników 
odżywczych, jak dieta wykorzystu-
jąca mięso, ale jest o wiele lepiej 
przyswajana przez nasz układ po-
karmowy. Nam pozwala zachować 
pełnię zdrowia i urodę, a jednocze-
śnie przerywa łańcuch cierpień na-
szych braci mniejszych.
Szybki tryb życia, coraz to trudniej-
sze do wyleczenia choroby, brak 

refleksji nad tym, co wrzucamy 
do brzucha. To wszystko łączy się 
w jedną spójną całość – w biegu 
niszczymy własne ciała, życie zwie-
rząt, a patrząc z szerszej perspekty-
wy... Ziemię. Planetę. Choć pojawia-
ją się nowe trendy. Slow life, slow 
food, wegetarianizm. Wracamy do 
ziołolecznictwa. Czy nie jest za póź-

no, żeby spróbować czegoś nowego? 
Nigdy nie jest za późno! Zawsze 
warto. Dla siebie, dla rodziny, ale 
również dla tych bezbronnych, nie 
posiadających prawa głosu.     

 v Fundacja Centaurus
www.centaurus.org.pl

kontakt@centaurus.org.pl
tel:	518	569	487,	tel:	518	569	488

DZIEŃ ZWIERZĄT HODOWLANYCH
Bez kwiatów, bez oficjalnych przemówień i uroczystych apeli. W smutku i strachu. Tak setkom tysięcy 
zwierząt hodowlanych mija ich święto. Dla wielu z nich będzie to ostatni dzień. 2 października – Dzień 
Zwierząt Hodowlanych. Niewiele osób zna to święto, a jednak co roku z początkiem jesieni coraz czę-
ściej słyszy się o tym, że zabijanie bezbronnych zwierząt jest po prostu bestialstwem. 

Kadeci A w weekend 17-
18.10.2015 r. są już po dwóch 
kolejkach, (pierwszy mecz został 
przeniesiony). Za obydwa zdoby-
wają po dwa punkty w klasyfikacji 
ogólnej. Widać motywację chłop-
ców na boisku. Wygrali w sobo-
tę wysoko z nowym zespołem 
w lidze Skawą Wadowice, a w nie-
dziele równie mocno skoncentro-
wani rozgromili AZK PK Korona 
Kraków wysoko bo 104:57
Zdobycze punktowe sobotniego 
meczu ze Skawą: TYŃSKI Kon-
rad kpt. (38), TURAKIEWICZ 
Dominik (32), KNAP Bartłomiej 
(15), KWARCIAK Kamil (12), LA-
TOSIŃSKI Jakub (12), MARKIE-
WICZ Rafał (9), DRYJA Stanisław 

(8), GRUCELA Filip (7), BRÓZDA 
Piotr (5), OWSIAK Jakub (4).
Zdobycze punktowe niedzielne-
go spotkania z Koroną: TYŃSKI 
Konrad kpt. (42), TURAKIEWICZ 
Dominik (22), KNAP Bartłomiej 
(13), OWSIAK Jakub (7), KWAR-
CIAK Kamil (6), GRUCELA Filip 
(5), LATOSIŃSKI Jakub (5), DRY-
JA Stanisław (2), MARKIEWICZ 
Rafał (2), BRÓZDA Piotr.  
Kadeci B z mocnym Regis Wie-
liczka  niestety przegrali na wy-
jeździe 79:58 pierwszy mecz w se-
zonie młodszego kadeta. Wynik 
o dziwo okazuje się korzystny. 
Wyjaśniając, krótko ten sam ze-
spół sezon wcześniej z Regisem 
przegrywał dużo wyżej. 

Zdobycze punktowe: KNAP Bartło-
miej (23), OWSIAK Jakub kpt. (17), 
MARKIEWICZ Rafał (8), DRYJA 
Stanisław (6), BARYŁA Filip (2), 
PIECHOTA Jan (2), BRZOSTKIE-
WICZ Jakub, MORALEWICZ Kac-
per, PTAK Jakub, SKALNY Łukasz.     

 

 v Tekst: Katarzyna Homoncik
trener	SKF	Jura	Basket	Zabierzów

Zdjęcia:  
SKF Jura Basket Zabierzów

PIERWSZE SUKCESY SKF JURA BASKET ZABIERZÓW  W NOWYM SEZONIE KOSZYKARSKIM
SKF Jura Basket Zabierzów ma już pierwsze kolejki rozgrywek za sobą.  Cieszy zapał zawodników i odpo-
wiedzialne podejście do treningów. Przynoszą rezultaty sparingi i turniej przedsezonowy w Częstochowie 
jak również praca wykonana na obozie w Nowym Targu. 



12 Reklamy małopolski

  Oprocentowanie pożyczki tylko 5% – dla każdego.
  Gwarantujemy, że przez cały okres spłaty rata pożyczki będzie niższa niż w innych bankach.

DWA DOWODY, ŻE POŻYCZASZ NAJTANIEJ

Przykład reprezentatywny: całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów): 8967 zł, liczba rat: 32, oprocentowanie nominalne: 5%, opłata przygotowawcza: 1582,41 zł, kwota odsetek: 
739,42 zł, RRSO: 19,02%, rata: 352,78 zł, całkowity koszt: 2321,83 zł, całkowita kwota do zapłaty: 11 288,83 zł. W przypadku pośrednika kredytowego oprocentowanie w przedziale 5-7,9%. 
Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Informacja handlowa wg stanu na 3.04.2015 r. Szczegóły 
oferty w placówkach i na www.aliorbank.pl.

Zapraszamy:
Zabierzów, ul. Leśna 2a, 12 282 50 70; pn.–pt. 9.00–17.00, sob. 9.00–13.00
Krzeszowice, ul. K. Wyki 3, 12 258 98 13; pn.–pt. 9.00–17.00

Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię wewnętrzną świerkową 7 cm, 9 cm 
• Podbitkę pod dachy
• Boazerię zewnętrzną 13 cm, 15 cm 
• Bardzo duży asortyment listew wykończeniowych z:
   lipy, świerka, buka, dębu  i jesionu 
• Deski podłogowe, tarasowe, schody,
   poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe
• Akcesoria ogrodowe
• Akcesoria kuchenne
• Drewniane zabawki dziecięce
• Ozdoby, bibeloty
• Skrzynki do decupage
   oraz
• DRZWI
• MEBLE OGRODOWE
• MEBLE POKOJOWE 
   - salon, sypialnia 
   - tradycyjne i nowoczesne

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM
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WSZYSTKO Z DREWNA"U GÓRALA"

Czynne: pon - piątek 9.00 - 17.15, sobota 9.00-13.00.

biuro@drzwi.olkusz24.pl • drzwi.olkusz24.pl
32-300 Olkusz, ul. Składowa 2 (budynek Dworca PKP), tel. (32) 754 60 10

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

NOWOŚĆ!• Płyty OSB• Płyty stolarskie• Sklejka


